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Kazalo vsebine
1000 ŽUPAN
471.570 € ........................................................................................................................................10
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan) 56.670 € ........................................................... 10
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 37.400 € ...................................................................... 10
01016001 Delovanje projektnih skupin 8.000 € ........................................................................................................ 10
01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 65.500 € ............................................................................... 10
01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi 91.000 € ............................................................................................ 11
01016015 Pokroviteljstva 30.000 € ........................................................................................................................... 11
01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 158.000 € ..................................................................................... 12
01084003 Podpora ostalim društvom 25.000 € ........................................................................................................ 12
2000 OBČINSKI SVET 250.351 € ..............................................................................................................................13
01011108 Sejnine občinskih svetnikov 55.000 € ....................................................................................................... 13
01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori) 57.500 € ..................................................................... 13
01011114 Delovanje svetniških skupin 81.000 € ...................................................................................................... 14
01011116 Financiranje političnih strank 31.851 € .................................................................................................... 14
01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto 25.000 € .................................................................... 14
3000 NADZORNI ODBOR 25.250 € ..........................................................................................................................15
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor 25.250 €................................................................................... 15
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 7.086.945 € ................................................................15
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 2.930.100 € ....................................................................................... 15
01011120 Občinska uprava - javna dela 78.000 € ..................................................................................................... 15
01013301 Materialni stroški 789.100 €..................................................................................................................... 15
01013306 Splošna proračunska rezervacija 349.995 € ............................................................................................. 16
01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov 90.000 € ...................................................................................... 16
01016011 Mestna blagajna 2.000 € .......................................................................................................................... 16
01016021 Evropski projekti 40.000 € ........................................................................................................................ 17
01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 2.306.000 € ....................................................................... 17
01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 150.000 €....................................................................... 18
01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala 12.000 € ..................................................................... 18
01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala 1.000 € ......................................................................... 18
01109001 Proračunska rezerva občine 50.000 € ...................................................................................................... 18
18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori 73.750 € .............................................................................................. 18
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 185.000 € ............................................................................... 19
2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov 30.000 € .......................................................................................... 19
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 6.523.653 € ................................................................................19
02091101 Vrtec Ciciban 1.965.300 €......................................................................................................................... 19
02091102 VVE Brusnice 240.182 €............................................................................................................................ 20
02091103 VVE Stopiče 427.131 €.............................................................................................................................. 20
02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 115.400 € .......................................................................................... 21
02091107 Petrov vrtec 114.000 € ............................................................................................................................. 21
02091108 Vrtec Pedenjped 2.308.811 € ................................................................................................................... 21
02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 140.000 € ............................................................................................... 22
02091119 Varuh predšolskih otrok 6.000 € .............................................................................................................. 22
02091120 Zasebni vrtec Jana 70.000 € ..................................................................................................................... 22
02091121 Zasebni vrtec Modrinček 54.000 € ........................................................................................................... 23
02091122 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Ciciban 165.200 € ....................................... 23
02091123 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Pedenjped 194.189 € ................................. 23
02091124 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Stopiče 22.740 €......................................... 24
02091125 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Brusnice 11.100 € ....................................... 24
02091126 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 9.600 € .......... 24
2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 80.000 € ............................................................................................ 24
2302091124 Vrtec Otočec 600.000 € ........................................................................................................................ 25
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4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 2.702.560 € ........................................................................................25
03091201 Posvetovalnica za učence in starše 130.500 € ......................................................................................... 25
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 70.000 €................................................................................................... 25
03091203 Osnovna šola Dragotin Kette 18.350 € ..................................................................................................... 25
03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 610.000 € ........................................................................... 25
03091207 Tekmovanja učencev v znanju 11.200 € ................................................................................................... 26
03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni 22.200 € ........................................................................... 26
03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme 102.000 € .......................................................................... 26
03091212 Sofinanciranje kosil 42.400 € .................................................................................................................... 26
03091225 Sofinanciranje športnih pedagogov 18.200 € ........................................................................................... 26
03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi) 96.190 € .................................................................... 27
03091228 Logoped 15.000 € ..................................................................................................................................... 27
03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto 105.000 €......................................................................... 27
03095001 Razvojno izobraževalni center 350.000 € ................................................................................................. 27
03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 55.000 € .................................................................... 29
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji 26.220 € ............................................................................................. 29
03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva 542.000 € .............................................................................. 29
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij 11.300 € ....................................................... 30
03098004 Štipendije 27.000 € ................................................................................................................................... 30
2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 100.000 € ................................................................................ 30
2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel 50.000 € ........................................................................................... 30
2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center 300.000 € .......................................................................................... 31
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 2.396.440 € .......................................................................................................31
04081011 Športna rekreacija 19.840 € ..................................................................................................................... 31
04081012 Kakovostni šport 65.000 € ........................................................................................................................ 31
04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki 1.500 € ..................................................................................... 32
04081014 Interventna sred. na področju športa 2.000 € ......................................................................................... 32
04081016 Šport invalidov 5.000 € ............................................................................................................................. 32
04081018 Športne prireditve 114.000 € ................................................................................................................... 33
04081032 Športna zveza Novo mesto 1.000 € .......................................................................................................... 33
04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 345.100 € ......................... 33
04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 35.000 € ........................................................................... 33
04081038 Šolska športna tekmovanja 9.000 € ......................................................................................................... 34
04081041 Regijski mladinski smučarski program 15.000 € ....................................................................................... 34
04081042 Zavod Novo mesto - Šport 230.000 € ....................................................................................................... 34
04081043 Zavod Novo mesto 680.000 € .................................................................................................................. 34
04081045 Šport starejših 10.000 €............................................................................................................................ 35
2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča 56.000 € .................................................................. 35
2304081041 Športna infrastruktura 555.000 € ......................................................................................................... 35
2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano 138.000 € ............................................... 35
2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas 65.000 € ............................................................................... 36
2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 50.000 € ...................................................................... 36
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 3.066.831 € ...................................................................................................36
05082001 Knjižnica Mirana Jarca 993.496 € ............................................................................................................. 36
05082003 Dolenjski muzej 191.195 € ....................................................................................................................... 37
05082004 Drugi materialni stroški 15.000 € ............................................................................................................. 38
05082018 Anton Podbevšek Teater 405.000 € ......................................................................................................... 38
05082021 JSKD, OI NOVO MESTO 19.000 € .............................................................................................................. 39
05082022 Urejanje grobišč 3.000 €........................................................................................................................... 39
05082023 Zavod Novo mesto - Kultura 190.000 € ................................................................................................... 39
05083001 Sofinanciranje medijev 60.000 € .............................................................................................................. 40
05084001 Programi na področju kulture 77.000 € ................................................................................................... 41
05084002 Revija Rast 25.600 € ................................................................................................................................. 41
05084003 Redno delo kulturnih društev 70.000 € .................................................................................................... 41
05084006 Projekti na področju kulture 47.000 €...................................................................................................... 42
05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine 10.500 € ............................................................................................... 42
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05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte 2.500 € ............................................................. 43
05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu 12.000 € ............................................................ 43
18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja 45.000 € .................................................................... 43
2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 420.000 €...................................................................... 44
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom 150.000 € .................................................................................... 44
2305082027 Arheološki park Situla (Marof) 201.000 € ............................................................................................ 44
2305082030 IronAge Storytelling 129.540 € ............................................................................................................. 45
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 184.400 € .................................................................45
07097003 Mladinski projekti 56.300 € ...................................................................................................................... 45
07097004 Celoletni mladinski programi 54.300 €..................................................................................................... 46
07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin 8.800 € ................................................................................ 46
07097016 Zavod Novo mesto - mladina 35.000 € ..................................................................................................... 46
2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče 30.000 € .......................................................... 46
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 2.037.000 € .................................................................................47
08084001 Območno združenje rdečega križa 50.000 € ............................................................................................ 47
08084004 Dnevni center za odvisnike 10.000 € ........................................................................................................ 47
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 81.000 € ............................................................................................ 47
08107002 Denarne pomoči 100.000 € ...................................................................................................................... 47
08107003 Stroški pogrebnin 9.000 € ........................................................................................................................ 48
08109001 Splošni socialni zavodi 323.000 € ............................................................................................................. 48
08109002 Posebni socialni zavodi 150.000 € ............................................................................................................ 48
08109003 Varstveno delovni center 190.000 € ........................................................................................................ 49
08109005 Pomoč na domu 440.000 € ...................................................................................................................... 49
08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva 174.000 € ........................................................................ 49
08109010 Družinski pomočnik 117.000 € ................................................................................................................. 50
08109014 Subvencije stanarin 165.000 € ................................................................................................................. 50
08109015 Društvo upokojencev - hiša sožitja 16.000 € ............................................................................................ 50
08109017 Večgeneracijski center 10.000 €............................................................................................................... 51
08109018 Javna dela 115.000 € ................................................................................................................................ 51
08109020 Programi družinske politike 50.000 € ....................................................................................................... 51
08109021 Varovana stanovanja 10.000 € ................................................................................................................. 51
08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše 12.000 € ............................................................................ 51
08109023 Projekti za starejše 15.000 € .................................................................................................................... 52
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 450.000 € .................................................................................................52
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti 20.000 € ............................................................................................ 52
10076001 Mrliško pregledna služba 35.000 €........................................................................................................... 52
10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov 395.000 € ...................................................................................... 52
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 4.702.347 € ........................................................................53
11049002 Vzdrževanje vodnjakov 5.000 € ................................................................................................................ 53
11049004 Obnova parkovne opreme 15.000 €......................................................................................................... 53
11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva 20.000 € ................................................................................ 53
11049009 Ureditev pešpoti 15.000 € ........................................................................................................................ 53
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 80.000 € .............................................................................. 54
11049013 Javne sanitarije 18.000 € .......................................................................................................................... 54
11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic 50.000 € ................................................................................................. 54
11050001 Vračilo komunalnega prispevka 168.000 € .............................................................................................. 54
11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte 8.000 € ............................................................ 54
11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala 85.000 € ................................................................................. 55
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala 500.000 € ......................................................................................... 55
11056002 Analize, meritve 2.000 € ........................................................................................................................... 55
11063001 Regresiranje dostave pitne vode 32.000 € ............................................................................................... 56
2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu 50.000 € .................................................................. 56
2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki CeROD 50.000 € ................................................................ 56
2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč 20.000 € ................................................................... 56
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2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 344.621 € ........................................................... 57
2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske 1.000 € ........................................................................................... 57
2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga 100.000 € .............................................................................................. 57
2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 20.000 € ................... 58
2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas 150.000 € ...................................................................................... 58
2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov 40.000 € ....................................................................................... 58
2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra 40.000 € ......................................................................................... 59
2311063025 Vodovod Gornja Težka voda 250.000 €................................................................................................ 59
2311063027 Vodovod Gabrje - Hrušica 150.000 €.................................................................................................... 59
2311063028 Prenova mestne tržnice 5.000 € ........................................................................................................... 59
2311063029 Ureditev mestnega jedra 13.500 € ....................................................................................................... 60
2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg 557.226 € .................................................................................. 60
2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica 50.000 € ......................................................................... 61
2311064003 Investicije v javno razsvetljavo 150.000 € ............................................................................................ 62
2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib 10.000 €......................................................................................................... 62
2317062026 Urejanje romskih naselij 100.000 € ...................................................................................................... 62
2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje 1.603.000 € .................................. 63
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 1.553.001 € ....................................................................................................63
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa 530.000 € ............................................................................. 63
12045102 Urejanje mirujočega prometa 4.000 € ..................................................................................................... 64
12045106 Semaforske naprave 100.000 € ................................................................................................................ 64
12045107 Arhitektonske ovire 10.000 € ................................................................................................................... 64
12045113 Usmerjevalni sistem 10.000 € .................................................................................................................. 64
12045114 Celostna prometna strategija 10.000 € .................................................................................................... 65
12045116 Parkirna hiša in parkirišča 126.000 € ........................................................................................................ 65
12045117 Najem površin za parkiranje 30.000 € ...................................................................................................... 65
12045118 Prometna varnost in preventiva 8.000 € .................................................................................................. 65
12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa 21.800 € .............................................................................. 65
12045120 Avtobusna postaja NM - glavna 20.600 €................................................................................................. 66
12045122 Cestni promet - urejanje 94.500 €............................................................................................................ 66
2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje 100.000 € ......................................................... 66
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj 300.000 € ........................................................................................................... 67
2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti 43.101 € ................................................................................................... 67
2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM 100.000 € .............................................................................. 67
2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča 35.000 € ...................................................................... 68
2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec 10.000 € ................................................................................................... 68
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 7.840.485 €..........................................................................68
11064004 Javna razsvetljava - tokovina 225.000 € ................................................................................................... 68
11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje 117.500 € .............................................................................................. 68
13045101 Vzdrževanje občinskih cest 1.880.000 € ................................................................................................... 69
13045102 Popravilo mostov 10.000 € ....................................................................................................................... 69
13045103 Odškodnine in drugo 5.000 € ................................................................................................................... 69
13045104 Obnova mej ob javnih poteh 30.000 € ..................................................................................................... 69
2311064007 Urejanje pešpoti 100.000 € .................................................................................................................. 70
2312045103 Urejanje kolesarskih stez 40.000 € ....................................................................................................... 70
2312045104 Sava Krka Bike 90.000 €........................................................................................................................ 70
2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 30.000 € ..................................................................... 71
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 300.000 €................................................................................... 71
2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664) 10.000 € ............................................................................. 71
2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti 1.473.005 € ............................................................................. 71
2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 3. faza 371.500 € ................................................ 71
2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas 500.000 € ............................................................................................ 72
2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) 150.000 € ......................................................... 72
2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče 40.000 € ......................................................... 72
2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 143.080 € .................................................................. 73
2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) 150.000 € ................................................................................ 73
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2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež) 30.000 € ....................................................................... 73
2313045129 Ureditev Westrove ulice 50.000 € ........................................................................................................ 73
2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija 977.300 € .................................................................................. 74
2313045132 Križ. Ločna 1.000 €................................................................................................................................ 74
2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 10.000 € .................................................................. 74
2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas 350.000 € ................................................... 74
2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 10.000 €.................................................................. 75
2313045142 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska 10.000 € ................................................................... 75
2313045143 Razširitev Ločenskega mostu 25.000 € ................................................................................................. 75
2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin 303.600 € ..................................................................................... 75
2313045146 Nova ureditev Kandijskega mostu 408.500 € ....................................................................................... 76
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 260.308 € .................................................................................................76
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavosti na kmetiji 6.000 € ....................................................................... 76
14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji 10.000 € ................................................................... 76
14042111 Zavetišče za zapuščene živali 35.000 € ..................................................................................................... 77
14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije 94.000 € ...................................................... 77
14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč 3.000 €.................................................................................. 77
14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja 15.000 € ............................................................................ 78
14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje 17.308 € .......................................................... 78
14042202 Vzdrževanje gozdnih cest 80.000 € .......................................................................................................... 78
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 99.480 € ..........................................................79
15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov 8.500 € ............................................................... 79
15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov 5.000 € .................... 79
15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik 22.000 € ........................ 79
15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko 24.000 € ................................................................................ 80
15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov 16.500 € ...................................................................... 80
15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja 5.500 € .............................................. 80
15041119 Koordinacija regijskih projektov 7.980 € .................................................................................................. 80
15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije 10.000 € ........................................................................ 81
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 484.837 € ......................................................................................................81
16047304 Projekti na področju turizma 31.837 € ..................................................................................................... 81
16047312 Zavod Novo mesto - turizem 150.000 € ................................................................................................... 81
16047313 Turistično informacijski center 33.000 € .................................................................................................. 82
16047314 Mestna kartica 20.000 € ........................................................................................................................... 82
2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu 250.000 € .......................................................... 82
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 2.758.817 € .................................................................................83
18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin 196.500 € ................................................................................. 83
2317062002 Vzdrževanje nepremičnin 20.000 € ...................................................................................................... 83
2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 15.000 € ............................................................................ 83
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic 610.000 € ................................................ 83
2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada 30.000 € ........................................................... 84
2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti 1.000 € ..................................................................... 84
2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava 1.216.317 € .................................................. 84
2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici 500.000 € ......................................................... 85
2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1 15.000 € ....................................................................................... 85
2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage 155.000 € ..................................................... 85
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 2.153.365 € ............................................................86
18061002 Upravljanje s stanovanji 74.800 € ............................................................................................................ 86
2318061002 Vzdrževanje stanovanj 120.000 €......................................................................................................... 86
2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj 1.958.565 € ........................................................................................ 86
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 426.000 € ...................................................................................87
19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja 234.000 € ................ 87
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19062010 Operativni stroški varstva okolja in narave 10.000 € ............................................................................... 88
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov 25.000 € ............................................................................................. 88
2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj 157.000 € .................................................................................................. 88
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 1.347.900 €..............................................................................89
20022001 Dejavnost CZ 14.900 € .............................................................................................................................. 89
20022002 Nakup opreme 6.000 € ............................................................................................................................. 89
20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč 15.000 € .............................................................................................. 90
20032004 Dejavnost zveze 20.000 € ......................................................................................................................... 90
20032005 Dejavnost društev 70.000 €...................................................................................................................... 90
20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto 930.000 €........................................................................... 90
20032008 Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in Gasilsko reševalnega centra Novo mesto 160.000 € ................... 91
2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito 57.000 € ........................................................ 91
2320032007 GRC - investicije 75.000 € ..................................................................................................................... 91
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 4.775.907 € .....................................................................................92
2311052014 Energetsko upravljanje 43.391 € .......................................................................................................... 92
2311052023 CEROD - manjši MBO 680.000 € ........................................................................................................... 92
2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec 30.000 € ........................................................................................ 92
2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo 500.000 € ............................................................................... 93
2311052050 Projekti EBRD - ELENA 472.516 € ......................................................................................................... 93
2311052055 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal 370.000 €........................................................................................ 93
2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log 20.000 € .................................................................................... 94
2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 500.000 € ........................................... 94
2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka 2.000.000 € ............................................ 94
2311056004 Razširitev sistema izposoje koles GONM 60.000 € ............................................................................... 94
2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov 100.000 € ................................................................... 95
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 497.221 € ...................................................................................................................95
22016001 Projekti KS 300.000 € ............................................................................................................................... 95
22018000 Delovanje ožjih delov občin 87.221 € ....................................................................................................... 95
2305082025 Zadružni dom Uršna Sela 100.000 € ..................................................................................................... 96
2322000001 Večnamenski objekt KS Otočec 10.000 € ............................................................................................. 96
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS 129.758 € ...............................................................................................96
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas 17.830 € .................................................................................................. 96
22049012 Programi LS KS Birčna vas 89.320 € .......................................................................................................... 96
22049112 Samoprispevek Birčna vas 22.608 € ......................................................................................................... 97
5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ 20.400 € ............................................................................................................97
22018003 Redno delovanje KS Dolž 17.400 € ........................................................................................................... 97
22049013 Programi LS KS Dolž 3.000 € ..................................................................................................................... 97
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD 21.260 € ....................................................................................................97
22018004 Redno delovanje KS Podgrad 18.260 €..................................................................................................... 97
22049014 Programi LS KS Podgrad 3.000 € .............................................................................................................. 98
5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE 29.170 € .......................................................................................................98
22018005 Redno delovanje KS Stopiče 18.070 € ...................................................................................................... 98
22049015 Programi LS KS Stopiče 11.100 € .............................................................................................................. 98
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 41.910 € .................................................................................................98
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela 17.410 € ................................................................................................. 98
22049016 Programi LS KS Uršna sela 4.500 € ........................................................................................................... 98
22049116 Samoprispevek Uršna sela 20.000 € ......................................................................................................... 99
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN 30.350 € ........................................................................................................99
22018007 Redno delovanje KS Bršljin 15.800 € ........................................................................................................ 99
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22049017 Programi LS KS Bršljin

14.550 € ................................................................................................................ 99

5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER 97.306 € ........................................................................................................99
22018008 Redno delovanje KS Center 13.456 € ....................................................................................................... 99
22049018 Programi LS KS Center 83.850 € ............................................................................................................. 100
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA 65.780 € ........................................................................................................100
22018009 Redno delovanje KS Drska 23.630 € ....................................................................................................... 100
22049019 Programi LS KS Drska 42.150 € ............................................................................................................... 100
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS 19.241 € ................................................................................................100
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas 15.191 € ................................................................................................ 100
22049020 Programi LS KS Gotna vas 4.050 € ......................................................................................................... 100
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM 24.125 € ............................................................................................101
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm 17.975 € ............................................................................................ 101
22049021 Programi LS KS Kandija Grm 6.150 € ...................................................................................................... 101
5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO 20.824 € ...............................................................................................101
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo 15.435 € ................................................................................................ 101
22049022 Programi LS KS Karteljevo 5.389 €.......................................................................................................... 101
5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC 40.539 € ....................................................................................102
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec 18.339 € ..................................................................................... 102
22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec 22.200 € ............................................................................................. 102
5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC 38.812 € ................................................................................................102
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc 18.412 €................................................................................................ 102
22049024 Programi LS KS Majde Šilc 20.400 € ....................................................................................................... 102
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE 55.245 € ............................................................................................103
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive 14.145 € ........................................................................................... 103
22049025 Programi LS KS Mestne njive 41.100 € ................................................................................................... 103
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS 27.020 €...............................................................................................103
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas 13.220 € ............................................................................................... 103
22049026 Programi LS KS Regrča vas 13.800 € ....................................................................................................... 103
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL 21.470 €.......................................................................................................104
22018017 Redno delovanje KS Šmihel 15.520 € ..................................................................................................... 104
22049027 Programi LS KS Šmihel 5.950 € ............................................................................................................... 104
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS 76.920 €..................................................................................................104
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas 15.420 € ................................................................................................. 104
22049028 Programi LS KS Žabja vas 61.500 € ......................................................................................................... 104
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE 102.575 € .................................................................................................105
22018021 Redno delovanje KS Brusnice 18.200 € .................................................................................................. 105
22049029 Programi LS KS Brusnice 84.375 € .......................................................................................................... 105
5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE 22.740 € ......................................................................................................105
22018022 Redno delovanje KS Gabrje 18.240 € ..................................................................................................... 105
22049030 Programi LS KS Gabrje 4.500 € .............................................................................................................. 105
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA 22.253 € ......................................................................................................106
22018023 Redno delovanje KS Prečna 17.753 € ..................................................................................................... 106
22049031 Programi LS KS Prečna 4.500 € ............................................................................................................... 106
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5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS 38.610 € ................................................................................................106
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas 15.960 € ................................................................................................ 106
22049032 Programi LS KS Bučna vas 22.650 € ........................................................................................................ 106
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK 25.110 € ............................................................................................107
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik 17.110 € ............................................................................................. 107
22049033 Programi LS KS Mali Slatnik 8.000 € ....................................................................................................... 107
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC 45.100 € ......................................................................................................107
22018026 Redno delovanje KS Otočec 22.810 € ..................................................................................................... 107
22049034 Programi LS KS Otočec 22.290 €............................................................................................................. 107
6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne občine Novo mesto in Občine Straža 301.010 € ........108
24061001 Inšpektorat - plače in drugi izdatki 188.560 € ........................................................................................ 108
24061002 Inšpektorat - materialni stroški 112.450 € ............................................................................................. 108
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1000 ŽUPAN
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)

471.570 €
56.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinske uprave - župana Mestne občine Novo mesto so sredstva
namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, 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.

01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)

37.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinske uprave - podžupana Mestne občine Novo mesto so sredstva
namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, prispevke delodajalca.

01016001 Delovanje projektnih skupin

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo sejnin članom županovih delovnih skupin. Plačilo sejnin se izvede le
zunanjim članom; tam kjer so člani zaposleni v širši občinski upravi, se udeležba na sejah šteje
za redno delovno obveznost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Trenutno delujejo: Urbanistični svet MONM, posvetovalni organ za področje delovanje in
razvoja krajevnih skupnosti MONM, svet za določitev funkcionalnih zemljišč v MONM, svet za
romska vprašanja MONM, pooblaščenec župana za transparentnost, svet za kadre v MONM,
projektni svet za ustanovitev univerze v Novem mestu, projektni svet za mladino, projektni svet
za starejše in pooblaščenec za mestno drevje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za ustanovitev delovnih skupin je 34. člen v povezavi z 28. členom Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15-popr.).

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

65.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, s katerim želimo doseči
pozitivne odnose za morebitna partnerstva pri kandidiranju za sredstva različnih državnih in
mednarodnih finančnih instrumentov. Od povezovanja z novimi organizacijami/akterji in
negovanjem že vzpostavljenih odnosov z ostalimi občinami in pobratenimi mesti si obetamo
večje učinke pri zagotavljanju alternativnih finančnih virov za doseganje strateških ciljev občine.
V postavki so zajeti tudi stroški izvedbe javnega poziva za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje naših organizacij in društev. Načrtujemo obiske delegacij v pobratene občine, ki so
povezani z njihovimi občinskimi prazniki ali pomembnejšimi slovesnostmi. Celotno število
obiskov in gostovanj je težko predvideti.
V okviru postavke so zajeti stroški protokolarnih daril in izdatki za reprezentanco v promocijske
namene občine. Zajeti so tudi stroški članarin v mednarodnih organizacijah (npr. ALDA, IRE,...)
ter v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je kontinuirana aktivnost župana, kabineta župana,
občinskega sveta in občinske uprave na različnih ravneh. Glavno vodilo pri sprejemanju vabil in
dajanju pobud za obiske je predhodna ocena možnosti realizacije plodnega sodelovanja na
področju prijavljanja projektov na razpise za sofinanciranje iz zunanjih virov, priprave projektov,
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ki preko sodelovanja več občin dosegajo večje sinergijske učinke in realne uporabnosti
posameznih dobrih praks glede na potrebe Mestne občine Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Mestna občina Novo mesto na področju protokolarnih obiskov deluje skladno s Sklepom o
določitvi protokolarnih pravil, ki ji je izdala in objavila Vlada RS v Uradnem listu RS, št. 23/12
dne 26. 3. 2012 v delih, ki so primerljivi s protokolarnimi pravili lokalne skupnosti ter Pravilnikom
o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/10, 73/10
in 38/14). Razpis poteka skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H) in Statutom Mestne občine Novo
mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17).

01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi

91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kabinet župana je tisti, ki izvaja aktivnosti obveščanja in informiranja, hkrati pa tudi ozaveščanja
javnosti o posameznih dogodkih, projektih in pomembnih javnih tematikah. Pri tem uporablja
širok splet različnih orodij - kontinuirano delo na področju odnosov z javnostmi, spletne strani,
socialna omrežja, oglaševanje v medijih, plakatiranje, izdajanje predstavitvenih tiskovin,
izdajanje glasila Novo mesto, e-poštno obveščanje, izvedbo promocijskih in ozaveščevalnih
kampanj. Z nadgradnjo obsega dela in boljšo strukturiranostjo le-tega si prizadevamo
kontinuiran proces komuniciranja vsako leto dvigniti na višjo raven s ciljem doseči večjo
informiranost občanov in drugih zainteresiranih javnosti o delu širšega občinskega sektorja.
S sredstvi se sofinancira izid štirih številk lokalnega glasila Novo mesto in spletna objava
Dolenjskega uradnega lista.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru aktivnosti informiranja in odnosov z javnostmi se bo redno obveščalo o delu
občinskega sveta, župana in podžupanov, nadzornega odbora, občinske uprave in širšega
občinskega sektorja, izdajalo glasilo Novo mesto v skladu z Odlokom, izvajalo ozaveščevalne
komunikacijske kampanje, pripravljalo različne publikacije, sodelovalo z lokalnimi in
nacionalnimi mediji ter skrbelo za kontinuiran pretok informacij navzven s ciljem doseganja
visoke stopnje transparentnosti delovanja vseh vključenih akterjev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za aktivnosti na področju informiranja in odnosov z javnostmi je Statut Mestne občine
Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17). Podlaga za izdajanje glasila Novo mesto je Odlok o
ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4).

01016015 Pokroviteljstva

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Novo mesto razpisuje sredstva za področje županovega pokroviteljstva za tekoče leto.
Namen javnega poziva je sofinanciranje proslav, prireditev in projektov na področju družbenega
življenja v MO Novo mesto, sofinanciranje okroglih obletnic ter sofinanciranje najemov dvoran v
KC Janeza Trdine, ŠD Marof, ŠD Leona Štuklja in dr. Prioritetno se finančno podpirajo
raznovrstni projekti in dogodki, ki niso sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine
Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prireditve, dogodki, izdaje knjig, projekti s področja sociale, kulture, športa in drugih družbenih
področij, ki jih MO Novo mesto podpira, so namenjeni popestritvi in raznovrstni ponudbi v
občini. V okviru pokroviteljstva se sofinancirajo tudi proslave ob državnih praznikih, občinskih
spominskih dnevih ali dogodki ob pomembnih obletnicah.
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Namen razpisa je finančno omogočiti realizacijo večjih dogodkov, ki potekajo v veliki dvorani KC
Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali
Teniškem centru Otočec v obliki sofinanciranja najema dvorane in potekajo v organizaciji
nevladnih organizacij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni poziv se izvede na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H), Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 33/16 in 21/17), in 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče
leto.

01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje

158.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški, ki opredeljujejo aktivnost Mestne občine Novo mesto na področju
organizacije dogodkov in podpore dogajanju različnih producentov na območju celotne občine s
ciljem oživljanja tako mestnega jedra kot tudi drugih delov občine s poudarkom povezovanja
krajevnih skupnosti v občini. Stroški za najem, delo, tolmačenje, pogostitve so namenjeni
izključno financiranju stalnih dogodkov v organizaciji Kabineta župana. V okviru postavke
Dogodki - organizacija in sodelovanje pa MO Novo mesto razpisuje tudi sredstva preko javnega
poziva za sofinanciranje produkcij dogodkov v organizaciji drugih organizatorjev. Namen
javnega poziva je sofinanciranje javnih prireditev in sooblikovanje družabnih dogodkov, ki bodo
pripomogli k oživljanju mestnega jedra, degradiranih območij in v krajevnih skupnostih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dogodke, ki jih Mestna občina Novo mesto organizira samostojno ali v soorganizaciji z drugimi
producenti so: slovesnosti ob občinskem prazniku in spominskih dnevih občine, ob državnih
praznikih, kulturni praznik, sprejem najboljših osnovnošolcev in zlatih maturantov, izvedbo
dobrodelnega teniškega turnirja, dogodkov Evropski teden mobilnosti in Evropski dnevi kulturne
dediščine, obeležitev dneva mrtvih ter organizacijo županovega prednovoletnega sprejema.
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje programov, ki potekajo
tradicionalno več let ali pa jih je želja obuditi (maturantska parada, Noč nakupov, glasbeni
program in odprta kuhinja v času trajanja Skokov v Krko, Praznik orehov, Olimpijada krajevnih
skupnosti in drugi) ter drugih dogodkov, ki so v nastajanju. Prav tako bo na razpis možna prijava
vsem tistim producentom, ki organizirajo družabne dogodke, športne prireditve in turnirje, ki niso
predmet razpisa na področju športa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Mestna občina Novo mesto na področju protokolarnih dogodkov deluje skladno s Sklepom o
določitvi protokolarnih pravil, ki ji je izdala in objavila Vlada RS v Uradnem listu RS, št. 23/12
dne 26. 3. 2012 v delih, ki so primerljivi s protokolarnimi pravili lokalne skupnosti ter Pravilnikom
o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/10, 73/10
in 38/14).
Javni poziv se izvede na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H) in Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 33/16 in 21/17).

01084003 Podpora ostalim društvom

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za delovanje in dejavnosti društev in organizacij
na območju Mestne občine Novo mesto, ki niso sofinancirana iz drugih področij (šport, sociala,
kultura, mladina), ker je njihova dejavnost specifična in ne sodi na nobeno drugo razpisno
področje.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Cilj poziva je denarno podpreti raznovrstne dejavnosti drugih društev in organizacij, ki delujejo v
Mestni občini Novo mesto in njihovo delovanje ne sodi na druga razpisna področja (sociala,
kultura, šport, mladina). Na razpis se prijavijo društva in organizacije kot so: Društvo gradbenih
inženirjev in tehnikov, Društvo Bober, Klub za podvodne aktivnosti, Turistično društvo Stopiče,
Društvo vinogradnikov Trška gora, Društvo Novo mesto, Društvo gobarjev Novo mesto in drugi.
Do sofinanciranja niso upravičene poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
športom, izobraževanjem, socialnimi dejavnostmi, društva, zasebne ali javne organizacije, ki so
registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških, športnih, socialnih,
izobraževalnih vsebin, ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih
razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto. Pri razdeljevanju sredstev se upošteva
tudi finančno pomoč, ki jo občina odobri društvom in posameznikom v tekočem letu v obliki
brezplačne uporabe prostorov v Kulturnem centru Janeza Trdine, v Športni dvorani Marof,
Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali Teniškega centra Otočec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni poziv se izvede na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H) in Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 33/16 in 21/17) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče leto.

2000 OBČINSKI SVET
01011108 Sejnine občinskih svetnikov

250.351 €
55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izplačilo sejnin članicam in članom
Občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 59/12).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje in naloge Občinskega sveta v skladu s predpisanimi pristojnostmi (Zakon o lokalni
samoupravi, Statut Mestne občine Novo mesto, Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun sredstev za sejnine za člane Občinskega sveta je Pravilnik o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 59/12) ter načrtovano število sej
Občinskega sveta.

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

57.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom delovnih teles Občinskega sveta (za člane
Občinskega sveta in člane delovnih teles, ki niso člani Občinskega sveta) za udeležbo na sejah
v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS,
št. 59/12).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta MO NM bo s pričetkom novega mandata 2018-2022
v okviru Občinskega sveta MO NM delovalo deset delovnih teles. Delovna telesa v skladu s
Statutom občine in Poslovnikom Občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
13

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

Občinskega sveta in dajejo Občinskemu svetu mnenja ter predloge v okviru obravnavanih točk
dnevnega reda seje Občinskega sveta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun sredstev za sejnine za člane delovnih teles je Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/12) ter ocenjeno število sej delovnih
teles.

01011114 Delovanje svetniških skupin

81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov v Občinskem
svetu Mestne občine Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del planiranih sredstev iz te postavke se izvršujejo preko NRP, in sicer za investicijske odhodke
- nakup strojne računalniške opreme in nakup pisarniškega pohištva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Namen in način porabe sredstev za delovanje svetniških skupin ter samostojnih svetnikov
določata Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine
Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) (DUL, št. 10, 25.4.2018). Obseg predlaganih
sredstev je enak višini iz preteklih let, t.j. 225 EUR/mesec/svetnika.

01011116 Financiranje političnih strank

31.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, ki so dobile mandate v Občinskem
svetu MO Novo mesto na lokalnih volitvah leta 2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina financiranja je določena v skladu z Zakonom o političnih strankah (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), na podlagi rezultata lokalnih
volitev ter Sklepom o financiranju političnih strank.

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
107/13) se dve vrsti nagrad Mestne občine Novo mesto podeljujeta v denarni obliki (nagrada
Mestne občine Novo mesto, Trdinova nagrada). V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah
Mestne občine Novo mesto, Občinski svet v posameznem letu podeli največ pet denarnih
nagrad (tri nagrade Mestne občine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi). Sredstva na postavki
so namenjena za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto za
leto 2019, poleg tega pa tudi za pripravo in izdelavo priznanj ter brošure o nagrajencih, svečano
podelitev priznanj in nagrad ter izdelavo filma o častnem občanu.
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3000 NADZORNI ODBOR

25.250 €

01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor

25.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je
najvišji organ nadzora javne porabe v občini in opravlja nadzor v skladu s pristojnostmi,
določenimi s Statutom Mestne občine Novo mesto. Sredstva so namenjena za sejnine
opravljenih sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za delo članov Nadzornega
odbora, opravljeno izven sej, t.j. za opravljene nadzore, v skladu s Pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/12) in stroški za morebitno
zunanjo strokovno pomoč pri izvedbi nadzora (izvedenec, pravni strokovnjak…) v skladu z
drugim odstavkom 48. ter 50. člena Statuta Mestne občine Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje sredstev je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 59/12), število planiranih sej Nadzornega odbora ter letni program
dela Nadzornega odbora.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
7.086.945 €

01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih

2.930.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinske uprave Mestne občine Novo mesto so sredstva namenjena za
osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, 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 delodajalce za zaposlene delavce
občinske uprave.

01011120 Občinska uprava - javna dela

78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinske uprave Mestne občine Novo mesto so sredstva namenjena za
zaposlene javne delavce na Mestni občini Novo mesto za osnovne plače, splošne dodatke,
dodatke za delo v posebnih pogojih, 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 delodajalce za zaposlene delavce občinske uprave.

01013301 Materialni stroški

789.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave.
Gre za stroške porabe električne energije, zemeljskega plina ter storitev pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije, stroške porabe vode in komunalnih storitev, telefonije,
varovanja poslovnih prostorov, poštnine in kurirskih storitev, nabave pisarniškega in čistilnega
materiala, strokovne literature, stroške strokovnega izobraževanja in zdravniških pregledov
zaposlenih ter stroške študentskih servisov, oglaševalske, računovodske, knjigovodske,
revizorske, bančne in svetovalne storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške
fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, uniforme in službeno obleko, goriva in maziva za
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prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne
premije za motorna vozila, objekte in opremo, tekoče vzdrževanje operativnega
komunikacijskega okolja, najemnine, zakupnine in licenčnine, članarine, drugi splošni material
in storitve ter druge operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temelji izračun predloga proračunske porabe, je realizacija v letu 2017 in
ocena porabe sredstev na tej proračunski postavki v letu 2018.

01013306 Splošna proračunska rezervacija

349.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o javnih financah opredeljuje maksimalno višini sredstev oblikovanih za te namene do 2
% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko sodijo vsi stroški v zvezi s sodnimi, upravnimi in revizijskimi postopki. Predvsem
plačila taks, cenilcev, sodnih izvedencev in druga plačila po pravnomočnih sodbah in drugih
odločbah. Ravno tako sodijo znotraj te postavke vsa plačila za storitve, mnenja in zastopanje
odvetnikov in storitve notarjev. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo stroškov izvršb,
izvršiteljev in druge odškodnine, ki jih mora plačati občina ter plačilo morebitnih kazni.
Predvidena sredstva so planirana na osnovi dosedanjih izkušenj o porabi navedenih sredstev, v
odvisnosti od zakonsko predpisanih sodnih in drugih postopkov, na katere ni mogoče vplivati.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na višini stroškov iz preteklih let in predvidevanju poteka postopkov, ki
so v teku. Seveda je nemogoče natančno oceniti, kako hitro bodo določeni postopki zaključeni
in koliko novih postopkov se bo začelo.

01016011 Mestna blagajna

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev temelji na višini porabe iz tekočega proračunskega leta.
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01016021 Evropski projekti

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je v okviru programa Evropske unije Evropa za državljane (poleg
evropskega projekta SOLIDA) partnerica pri treh evropskih projektih. Vsebinska izvedba
projektov je povezana z izvajanjem primarnih nalog občine na področju sociale, kulture,
aktivnega državljanstva in predstavlja nadgradnjo obstoječim programom, saj so mednarodne
izmenjave namenjene mreženju občin in nevladnih organizacij ter izmenjavi znanj in dobrih
praks.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto (poleg evropskega projekta SOLIDA) kot partnerica trenutno
sodeluje pri treh projektih: pri projektu »CRISCO«, ki spodbuja sodelovanje občanov pri krepitvi
socialne kohezije (vrednost projekta 3.000 EUR); pri projektu »SMUG EU - Small Municipalities
Against Euroscepticism«, v okviru katerega male občine iščejo načine, kako koristi EU približati
občanom (vrednost projekta 20.000,00 EUR) in pri projektu "Solidarity4heritage", ki spodbuja
ohranjanje kulturne dediščine in ozaveščanje o njej (vrednost projekta 21.540,00 EUR). Projekti
se bodo odvijali pretežno v letu 2018 in se zaključili v letu 2019. Vsi projekti so 100-odstotno
financirani s strani Evropske unije, pri čemer Mestna občina Novo mesto 40 % namenskih
projektnih sredstev prejme ob začetku projekta (v letih 2017 in 2018), 60 % pa po koncu
projekta (predvidoma konec leta 2019 ali v letu 2020). Skupna vrednost omejenih treh projektov
je 44.540,00 EUR.
V okviru projektov v občinah partnericah projekta potekajo mednarodna srečanja, na katerih v
skladu s sporazumom o projektnem partnerstvu sodelujejo tudi udeleženci iz Mestne občine
Novo mesto(občina iz namenskih projektnih sredstev krije potne stroške). V okviru evropskih
projektov bo Mestna občina Novo mesto gostila dva večdnevna mednarodna dogodka: v okviru
projekta "Solidarity4heritage" junija 2018, v okviru projekta "SMUG EU" pa decembra 2018
(občina z namenskih projektnih sredstev krije namestitev in prehrano za tuje udeležence,
prevoze v Sloveniji in ostale stroške, povezane z organizacijo dogodka).
Mestna občina Novo mesto je kot partnerica sodelovala pri še nekaj prijavah na evropske
razpise za sofinanciranje projektov, za katere bodo rezultati znani v letu 2018.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sodelovanje občine v tovrstnih evropskih projektih podpira cilje medobčinskega in
mednarodnega sodelovanja, kot so opredeljeni v Programu medobčinskega in mednarodnega
sodelovanja v obdobju 2016 – 2018, ki so med drugim: iskanje partnerstev, ki bodo omogočala
skupne kandidature na razpise za finančna sredstva in izvedbo skupnih projektov; podpora
turistični, kulturni, izobraževalni, kulinarični, okoljski in siceršnji prepoznavnosti MONM;
promocija in dvig obiskanosti turističnih destinacij na območju MONM; izmenjava znanj in dobrih
praks s slovenskimi in tujimi lokalnimi skupnostmi in krepitev prepoznavnosti MONM kot
uspešne in v sodobne rešitve usmerjene občine.

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

2.306.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o proračunu je občina zadolžena za investicije. Sredstva so namenjena
odplačilu glavnic dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov se navezujejo na vse investicije v proračunu, razen v
primeru sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer gre za točno v naprej
določene projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov pogodb o dolgoročnem zadolževanju.
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01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, ki so bili potrebni za
izvrševanje proračuna na področju investicij, in obresti od kratkoročnih kreditov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Posredno vezano na investicije celotnega proračuna, razen na investicije, ki jih financira
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj gre tam za brezobrestna povratna sredstva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe o dolgoročnih kreditih.

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o proračunu je občina zadolžena za investicije - gre za kredite EKO
sklada, ki jih je občina v letu 2010 ob spremembi zakonodaje prevzela od Komunale Novo
mesto d.o.o. Sredstva so namenjena odplačilu glavnice v skladu z amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov EKO se navezujejo na infrastrukturne investicije, za
katere je v preteklosti Komunala d.o.o. najela kredite.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov pogodb o dolgoročnem zadolževanju.

01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, ki so bili potrebni za
izvrševanje proračuna na področju investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vezano na infrastrukturne investicije Komunale d.o.o. v preteklih letih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe o dolgoročnih kreditih.

01109001 Proračunska rezerva občine

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za oblikovanje zakonsko določenega namena.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonsko določena višina. Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z
določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

73.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v lasti in uporabi
Mestne občine Novo mesto, plačilo obratovalnih stroškov, storitev upravnika, kjer je ta določen,
stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil,
sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah v
stavbah, na katerih je vzpostavljena etažna lastnina, sorazmernih deležev za vzdrževanje in
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obnovo skupnih delov stavb, na katerih je vzpostavljena etažna lastnina, obratovalnih stroškov
za nezasedene poslovne prostore in druge nepredvidene stroške.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in
predvidevanjih o tekoči porabi.

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi pisarniške opreme zaradi dotrajanosti obstoječe opreme, nabavi
osebnih računalnikov in ostale računalniške opreme za zaposlene, nadgradnji in širitvi
brezžičnih omrežij ter nadgradnji informacijskih sistemov izven vzdrževalnih pogodb, nabavi
ostale opreme kot so fotoaparati, projektorji, multifunkcijske naprave, avdiovizualne naprave za
video-konference ter za druge nepredvidene nabave zaradi okvar opreme.
V okviru investicijskega vzdrževanja pa so sredstva planirana za izvedbo raznih investicijskih
del na obstoječih objektih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0100 – Investicijski odhodki – občinska uprava
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je narejena na osnovi potreb in primerljivih cen
storitve in izvedenega investicijskega vzdrževanja.

in primerljivih ponudb za

2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine
Novo mesto zaradi zavarovanja premoženja in ljudi ter vzdrževanja uporabne vrednosti
premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085 - 17-0121 - Vzdrževanje poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena izkustveno glede na cene blaga in storitev na trgu.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

6.523.653 €

02091101 Vrtec Ciciban

1.965.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za:
-

stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno
pogodbo,
stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
stroške živil za otroke,
najemnino za enoto Mehurčki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
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Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
V skladu z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni
v ceno programa.

02091102 VVE Brusnice

240.182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za:
-

stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno
pogodbo,
stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
stroške živil za otroke,
najemnino za objekt, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
Skladno z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v
ceno programa.

02091103 VVE Stopiče

427.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za:
-

stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi
ter kolektivno pogodbo,
stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
stroške živil za otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
Skladno z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v
ceno programa.
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02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja

115.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za:
-

stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi
ter kolektivno pogodbo,
stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa,
stroške živil za otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
Z Zasebnim družinskim vrtcem Ringa Raja ima Mestna občina Novo mesto sklenjeno pogodbo
o koncesiji.

02091107 Petrov vrtec

114.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih ima Mestna občina Novo mesto z zasebnim Petrovim vrtcem
sklenjeno Pogodbo o financiranju. Na podlagi 34. člena omenjenega zakona se vrtcu
zagotavljajo sredstva iz proračuna v višini 85 % povprečne cene novomeških vrtcev na otroka.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.

02091108 Vrtec Pedenjped

2.308.811 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za:
-

stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno
pogodbo,
stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
stroške živil za otroke,
najemnino za enoti Cepetavček in Pikapolonica (romski vrtec).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
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Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
Skladno z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v
ceno programa.

02091109 Varstvo otrok v drugih občinah

140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom oz. vsaj eden od
staršev in otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom oz. vsaj eden od
staršev in otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.

02091119 Varuh predšolskih otrok

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo
otrok pri varuhu. Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za
namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen
na čakalni seznam. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega
ministrstva, je potrebno skladno z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna
sredstva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil
sprejet v vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče
oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko
je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Z varuhinjo ima Mestna občina Novo mesto
skladno z zakonom sklenjeno Pogodbo o financiranju.

02091120 Zasebni vrtec Jana

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih ima Mestna občina Novo mesto z zasebnim vrtcem Jana d.o.o.
sklenjeno Pogodbo o financiranju. Na podlagi 34. člena omenjenega zakona se vrtcu
zagotavljajo sredstva iz proračuna v višini 85 % povprečne cene novomeških vrtcev na otroka.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.

02091121 Zasebni vrtec Modrinček

54.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih ima Mestna občina Novo mesto z zasebnim vrtcem Modrinček
d.o.o. sklenjeno Pogodbo o financiranju. Na podlagi 34. člena omenjenega zakona se vrtcu
zagotavljajo sredstva iz proračuna v višini 85% povprečne cene novomeških vrtcev na otroka.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili
staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo:
- stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.

02091122 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Ciciban
165.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih morajo občine od 1. 1. 2018 dalje ločeno na posebni postavki voditi
podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za
starše.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini odobrenih nižjih plačil za starše pri
plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

02091123 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Pedenjped
194.189 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih morajo občine od 1. 1. 2018 dalje ločeno na posebni postavki voditi
podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za
starše.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini odobrenih nižjih plačil za starše pri
plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.
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02091124 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Stopiče
22.740 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih morajo občine od 1. 1. 2018 dalje ločeno na posebni postavki voditi
podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za
starše.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini odobrenih nižjih plačil za starše pri
plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

02091125 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Brusnice
11.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih morajo občine od 1. 1. 2018 dalje ločeno na posebni postavki voditi
podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za
starše.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini odobrenih nižjih plačil za starše pri
plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

02091126 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni
družinski vrtec Ringa Raja

9.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih morajo občine od 1. 1. 2018 dalje ločeno na posebni postavki voditi
podatke o obsegu sredstev, ki so bila odobrena na podlagi dodatnega znižanja plačila vrtca za
starše.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz
proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini odobrenih nižjih plačil za starše pri
plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje vzdrževanja vrtcev zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme in objektov kot
tudi investicijske transfere javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav za
katere se Mestna občina in zavod dogovorita.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na osnovi ocenjene vrednosti za posamezno opremo oziroma stroške za
potreben ukrep.
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2302091124 Vrtec Otočec

600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za nov tri oddelčni vrtec pri OŠ Otočec po izdelani idejni zasnovi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so grobo ocenjeni glede na izdelano idejno zasnovo vrtca.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE
03091201 Posvetovalnica za učence in starše

2.702.560 €
130.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne
prejemke za 5 zaposlenih: psihologa, pedagoga, defektologa, socialnega pedagoga in
administrativno delavko, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje
Posvetovalnice za učence in starše, ter za 2 strokovna delavca, ki nudita učno pomoč učencem
Romom in za 2 zaposlena s IV. in V. stopnjo izobrazbe, ki izvajata spremstvo in mentorstvo za
učence Rome.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program dela in letni finančni načrt zavoda.

03091202 Glasbena šola Marjana Kozine

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za 51 delavcev glasbene šole se zagotavljajo 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. Iz te postavke se glasbeni šoli zagotavljajo tudi sredstva
za: izobraževanje učiteljev, programsko odvisne materialne stroške in sredstva za nakup in
obnovo glasbil.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda.

03091203 Osnovna šola Dragotin Kette

18.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se Osnovni šoli Dragotin Kette financira varuh. Zanj se zagotavljajo sredstva za
plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in drugi osebni prejemki.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda.

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

610.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol in glasbene šole,
stroškov tekočega vzdrževanja in za kritje energetskih prihrankov družbi Petrol d.d., ki je bila
izvajalec energetskih sanacij šol.
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Iz sredstev, namenjenih za pokrivanje materialnih stroškov šol, se šolam krijejo stroški za
elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema
prostorov za potrebe pouka.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091207 Tekmovanja učencev v znanju

11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se osnovnim šolam sofinancirajo tekmovanja učencev v znanju. Sredstva se
namenjajo za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

22.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne šole morajo v skladu s predmetnikom in učnim načrtom v vsakem šolskem letu izvesti
pet naravoslovnih in kulturnih dni. Iz planiranih proračunskih sredstev se bo sofinanciral vsaj en
kulturni ali naravoslovni dan na učenca.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2017 objavilo javni razpis za nakup
računalniške opreme in za izgradnjo omrežja za 4-letno obdobje. Opremo bo sofinanciralo v
višini 50 %, omrežje pa v višini 62,5 %, razliko naj bi krile šole same. Ker šole sredstev nimajo,
bo njihov delež zagotovila MO NM.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091212 Sofinanciranje kosil

42.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 se bodo cca 100 učencem krili stroški kosil.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091225 Sofinanciranje športnih pedagogov

18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 9. 2019 bi začeli pri pouku športne vzgoje v 4. in 5. razredu pri eni uri tedensko, od skupno
treh ur, zagotavljati poleg učiteljice razrednega pouka še hkratno prisotnost športnega
pedagoga. Na ta način bomo otrokom, ki se v teh razredih še ne delijo v skupine po spolu,
omogočili izvajanje zahtevnejših športnih elementov, večjo varnost pri izvajanju le-teh in boljši
razvoj motorike.
26

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

96.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za tri
zaposlene delavce v OŠ Bršljin, in sicer dveh strokovnih delavcev za izvajanje učne pomoči za
romske učence in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome, ter za eno
osebo s IV. stopnjo izobrazbe v OŠ Dragotina Ketteja, ki prav tako dela z učenci Romi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta OŠ Bršljin in OŠ Dragotina Ketteja.

03091228 Logoped

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaposlitev logopeda v OŠ Dragotina Ketteja, ki bo učencem s
posebnimi potrebami nudil logopedsko obravnavo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta OŠ Dragotina Ketteja.

03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti visokošolskih zavodov Univerzitetnega
prostora Novo mesto, katerih soustanoviteljica je MONM. Višina sredstev je planirana za
izvajanje študijskih programov in enakovredno skrb za izvajanje znanstveno raziskovalne in
razvojne dejavnosti. Sofinanciranje je del procesa podpore strateškemu razvoju področja
visokega šolstva v Novem mestu s ciljem ustanovitve javne Univerze v Novem mestu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predloga je realizacija planiranih aktivnosti preteklega leta ter letna
poročila in letni plani zavodov.

03095001 Razvojno izobraževalni center

350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Novo mesto je 2. 6. 2011 sklenila najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa z družbo
Protekt Dolenjska d.o.o. za prostore v Rumeni hiši ZTC Portoval.
Mesečna najemnina za najete prostore je na dan podpisa pogodbe znašala 26.734,00 EUR. V
skladu z določili pogodbe (4. člen pogodbe) je določeno, da »Višina najemnine in vseh ostalih
stroškov, ki so vezani na to pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije (ali njegovem
nasledniku), objavljenem po podatkih Statističnega urada RS, šteto od dne ponudbe. V kolikor
pride do morebitnih povišanj indeksa lahko najemodajalec v skladu z objavljenimi podatki
upošteva objavljeno spremembo. Obračun spremembe lahko najemodajalec opravi enkrat
letno, ko se opravi poračun. Nov izračun, revaloriziran z indeksom inflacije, je osnova za
najemnino za tekoče koledarsko leto.«
V skladu s 4. členom pogodbe znaša mesečna najemnina za poslovne prostore v letu 2018, ki
nam jo mesečno zaračunava najemodajalec, 34.023,33 EUR.
Letni strošek najemnine za leto 2018 za najeto rumeno hišo znaša 408.279,96 EUR. Strošek
naj bi v celoti plačevala MO Novo mesto, vendar redno vsakomesečno zavračamo sporni del
najemnine (najemnino za skupne prostore in površine, ki odpadejo na posamezni del stavbe in
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razliko med površino prostorov, ki je navedena v pogodbi in dejansko površino prostorov
rumene hiše, revalorizacijo in najemnino za parkirne prostore in teraso) v višini 17.540,08 EUR.
Plača se le nesporni del najemnine v višini 16.483,25 EUR. Plačani letni strošek najemnine
znaša 197.799,00 EUR.
V ceno mesečnega najema niso vključeni obratovalni stroški. Plačilo obratovalnih stroškov
določata 5. in 6. člen pogodbe in sicer:
5.člen: »V ceno mesečne najemnine niso vključeni obratovalni stroški (stroški čiščenja, rednega
vzdrževanja, varovanja in ogrevanja v najem danih prostorov, stroški električne energije,
vodarine, odvoz odpadkov, stroški telekomunikacijskih storitev, interneta …), stroški
zavarovanja prostorov in ostali stroški, vezani na najete prostore in naprave.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo obratovalne stroške, vezane direktno na prostore v
Rumeni hiši in terasi, plačeval najemnik oziroma uporabnik prostorov.
Najemnik najemodajalca pisno obvesti, kdo od uporabnikov plačuje določene obratovalne
stroške, ravno tako ga obvesti tudi o morebitnih spremembah uporabnikov. Najemnik se
zaveže, da bodo uporabniki te stroške in izdatke plačali neposredno najemodajalcu, ki skrbi za
vse obratovalne stroške in njihova plačila.
Omenjene stroške najemodajalec prefakturira najemniku oziroma direktno uporabnikom, v bruto
znesku s pribitkom DDV. Priloge k prefakturiranim računom so računi dobaviteljev, izvajalcev
storitev in dobave blaga.«
Stroški iz naslova 5. člena pogodbe se povprečno zaračunavajo mesečno v višini 5.050,00 EUR
in za celo leto 2017 znašali 60.630,47 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 5. člen
pogodbe, naj bi v celoti plačala MO Novo mesto. Ker smo najemodajalca pozvali, da kot dober
gospodar poišče izvajalce, ki bodo storitev varovanja ter tekočega vzdrževanja dvigala in
tekočih stopnic izvajali ceneje, račune v tem delu pravočasno zavračamo, ravno tako pa tudi
zavračamo račune, ki se nanašajo porabo vode, uporabo komunalne infrastrukture, ogrevanje
ter dvakrat obračuna DDV. V tem trenutku kot nesporen strošek plačujemo le strošek električne
energije, ki mesečno v povprečju znaša 1.170,00 EUR.
6.člen: »Poleg stroškov, navedenih v 5. členu pogodbe, je najemnik prostorov oziroma
vsakokratni uporabnik prostorov dolžan plačevati tudi dejansko obračunane obratovalne
stroške, ki odpadejo na skupne prostore in naprave ter parkirne površine in sicer največ v višini
1,5 EUR/m2 s pribitkom DDV. Ti stroški se obračunajo na kvadraturo prostorov, navedenih v
drugi in tretji alineji 2. člena najemne pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko
najemnik najemodajalca pisno obvesti, kdo od uporabnikov plačuje te obratovalne stroške in v
kakšnem znesku. V tem primeru je najemodajalec te stroške dolžan zaračunati uporabniku.
Najemnik se zaveže, da bodo uporabniki te stroške in izdatke plačali najemodajalcu, ki skrbi za
vse obratovalne stroške in njihova plačila.
Stroške upravljanja, vzdrževanja in hišne uprave iz prejšnjega odstavka najemodajalec
prefakturira najemniku oziroma uporabnikom in sicer po dejanskem izstavljenem računu
upravnika (Zarja d.o.o.) s pribitkom DDV.
Stroški se redno mesečno poravnavajo za tekoči mesec in sicer na podlagi izstavljenega
računa, ki ga izstavi najemodajalec, v roku petih dni od izstavitve računa. Najemodajalec skrbi
za vse v tem členu povezane stroške, stroške obratovanja skupnih prostorov ter naprav,
najemnik in uporabniki niso dolžni plačevati dodatnih stroškov, saj so le ti zajeti v zgoraj
navedenem pavšalnem znesku.
Pogodbeni stranki se strinjata in sta seznanjeni, da ima najemodajalec sklenjene pogodbe z
dobavitelji blaga in storitev ter upravljanja kompleksa ZTC Portoval. V ta sistem upravljanja,
dobave blaga, storitev in obratovalnega časa se vključuje tudi najemnik in vsi njegovi
uporabniki.«
Skupni stroški iz naslova prvega odstavka 6. člena pogodbe se v letu 2018 zaračunavajo
mesečno v višini 9.154,70 EUR in za celo leto 2018 znašajo 109.856,40 EUR. Prefakturirani
stroški upravljanja vzdrževanja in hišne uprave znašajo mesečno povprečno 3.520,00 EUR in
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bodo za celo leto 2018 znašali približno 42.000,00 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 6.
člen pogodbe, naj bi v celoti plačevala MO Novo mesto, vendar jih le-ta v celoti zavrača, ker
stroški niso dejansko izkazani.
Povzetek stroškov najemnine in obratovalnih stroškov (4., 5. in 6. člen pogodbe) za celotno
Rumeno hišo, tako znašajo približno 620.760,00 EUR.
Med najemodajalcem in MONM pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu poteka gospodarski
spor zaradi tožbe MONM in več izvršilnih postopkov.
Višina postavke za RIC Novo mesto ni dokončna, saj je vse odvisno od odločitve Okrajnega
sodišča v Novem mestu o ugovorih Mestne občine Novo mesto in njenih predlogih za odlog
izvršbe do pravnomočno končanega gospodarskega spora, ki je trenutno zaradi pritožb obeh
pravdnih strank v reševanju na Višjem sodišču v Ljubljani. Zaradi različnih odločitev sodišča
glede prenosa sredstev pred pravnomočnostjo je težko predvideti koliko sredstev bo v letu 2018
prenesenih iz tega razloga. Vračilo teh sredstev v proračun, je odvisna od nadaljnjih odločitev
sodišča.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Najemna pogodba med Mestno občino Novo mesto in družbo Protekt Dolenjska družba za
varovanje d.o.o. za objekt na Topliški 2.

03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih so planirana sredstva za izvedbo oz. za
sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov in neromov, ki jih lokalna skupnost in
RIC letno dogovorita s pogodbo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za izračun predloga so planirane aktivnosti preteklega leta.

03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

26.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi
kombiji. Prevozi s šolskimi kombiji so organizirani pri štirih osnovnih šolah za prevoz na
relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih pogodbenih prevozov učencev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

542.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic,
individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Arriva
Dolenjska in Primorska d.o.o.. V postavki so zajeti tudi stroški organiziranega prevoza romskih
učencev v OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Grm.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na stroških mesečnih vozovnic in individualnih prevozov preteklega leta ter
na sklenjeni pogodbi med Mestno občino Novo mesto in izvajalcem storitev prevozov učencev
Arrivo d.d..
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03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij

11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko po pogodbi z
Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2018/2019. Sredstva, za katera se
bo sklepala pogodba, so namenjena za izvajanje štipendijske sheme za redno poklicno in
srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno podiplomsko izobraževanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega plana izvajalca, ki pripravi izračune za vse občine
udeleženke po deležih. Med Mestno občino Novo mesto in Razvojnim centrom Novo mesto pa
se sklene letna pogodba o financiranju.

03098004 Štipendije

27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za izobraževanje
perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto. Občina predvidoma junija vsako leto
objavi javni razpis, po katerem izbrane štipendiste in prejemnike enkratne denarne pomoči
finančno podpre pri izobraževanju.
Prejemniki izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči so talentirani dijaki in študenti, ki so
uspešni na šolskem področju, hkrati pa dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih, kot so
kultura, umetnost, šport in znanost ob pomembnem vidiku mednarodne konkurenčnosti. Cilj
tovrstne finančne pomoči dijakom in študentom pri izobraževanju so predvsem različni
motivacijski dejavniki, finančna podpora in prepoznavnost.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun potrebnih sredstev so rezultati razpisov v šolskih in študijskih letih
2016/2017 ter 2017/2018 in planirana nova javna razpisa za podelitev izrednih štipendij in
enkratnih denarnih pomoči v letu 2018 za študijsko leto 2018/2019 ter v letu 2019 za študijsko
leto 2019/2020.

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju
osnovnih šol. Postavka zajema tudi stroške priprave projektne dokumentacije ter stroške
nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben v fazi izvedbe posameznih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se nanaša na NRP OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za oceno vrednosti posameznega ukrepa temelji na tržni vrednosti posameznega
ukrepa.

2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotovitev
varnega vstopanja in izstopanja otrok s šolskega avtobusa. Istočasno pa se bo uredilo še
parkirišče, ki bo služilo tako šoli kot Krajevni skupnosti Šmihel in občanom, ki obiskujejo
šmihelsko pokopališče. Sredstva so predvidena za novelacijo projektne dokumentacije in
stroške odkupa zemljišč, ki bo vključevala racionalizacijo rešitve in možnost fazne izvedbe.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno obračališče).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost investicije je vzeta iz projektne dokumentacije.

2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi fasade in sanacije sanitarnih vozlov, kuhinje, sanaciji strehe in
ureditve okolice ob OŠ Center.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija se nanaša na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost temelji na grobi oceni izvedbe primerljivih del na trgu.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
04081011 Športna rekreacija

2.396.440 €
19.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije. Razdelijo se na podlagi
javnega razpisa. Del sredstev se prerazporedi za sofinanciranje športnih programov za starejše.
Cilj: Zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in
zdravem okolju s ciljem povečanja števila športno aktivnih prebivalcev.
Kazalniki: število dejavnih odraslih, število športno rekreativnih programov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081012 Kakovostni šport

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena za sofinanciranje uporabe objekta za redno vadbo športnikov v
kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega prvaka. Razdelijo se na osnovi
Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM. Gre za priprave in športna tekmovanja ekip in
posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene
pogodbe.
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04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena za sofinanciranje programov, v katere so vključeni vrhunski športniki, to
so kategorizirani športniki z nazivom športnik olimpijskega razreda, svetovnega razreda in
mednarodnega razreda. Sredstva bodo razdeljena na javnem razpisu.
Upravičeni strošek je uporaba/najem športnih objektov za vrhunski šport, strokovno
izobražen/usposobljen kader, predvsem v panožnih športnih centrih ter priprave in udeležba na
največjih športnih tekmovanjih. Upravičeni prijavitelji so športna društva.
Vključeni so športniki s statusom mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda, v
individualnih in kolektivnih športnih panogah. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v MONM. Upravičeni prijavitelji so športna društva.
Cilji: ohranjanje in povečanje števila kategoriziranih športnikov, vsestranski razvoj športnikov v
času njihove športne kariere.
Kazalniki: število kategoriziranih športnikov, število osvojenih medalj na OI, SP, EP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kategorizacija Olimpijskega komiteja Slovenije je podlaga za izračun predlogov pravic porabe,
posledično na lokalnem nivoju javni razpis in sklenjene pogodbe.

04081014 Interventna sred. na področju športa

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nepredvidljivih dogodkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb, ki se izkazujejo v okviru te dejavnosti.

04081016 Šport invalidov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena sofinanciranju programov invalidov v društvih s sedežem v MONM in z
večino članstva iz MONM. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v
MONM. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo najmanj 60 - urni programi na skupino z največ
10 in z najmanj 5 invalidi, sofinancira se uporaba objekta za izvedbo programov, ki so nastali s
povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev, ter strokovno izobražen oz.
usposobljen strokovni kader.
Cilji: Povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe.
Kazalniki: število športnih programov za invalide, število športnih društev za invalide, število
invalidov, vključenih v športne programe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene
pogodbe.
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04081018 Športne prireditve

114.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev
lokalnega pomena in mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MONM.
Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. Prireditve niso šolska športna tekmovanja, tekme
državnega prvenstva ter nastopi reprezentanc.
Cilji: Povečanje organiziranja športnih prireditev na lokalni ravni.
Kazalniki: Število organiziranih športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo in čim manj
negativnih vplivov na okolje, in število vključenih športnikov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene
pogodbe.

04081032 Športna zveza Novo mesto

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna zveza Novo mesto je predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni. Občina lahko
sofinancira delovanje zveze tako, da sofinancira materialne stroške kot so pisarniški material,
PTT stroški, popravila in vzdrževanje pisarniške opreme, stroški fotokopiranja. Osnova za
izplačilo sredstev so prejeti računi plačani s strani športne zveze.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je ocena materialnih stroškov
na letni ravni.

04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
345.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena sofinanciranju stroškov objekta za vadbo, strokovnega kadra in
materialnih stroškov za izvajanje programov rednega dela z otroki in mladino v športnih
društvih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM. Cilj je
povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Kazalniki: Število otrok in mladih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme in število športnikov
mladinskega in perspektivnega razreda.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene
pogodbe.

04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena sofinanciranju celoletnih in počitniških športnih programov za otroke in
mladino, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.
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Cilj: izvajanje kakovostnih športnih programov in zagotavljanje dodatnih ur prostočasne športne
vadbe otrokom in mladim v popoldanskem času.
Kazalniki: vključitev čim večjega števila otrok in mladih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene
pogodbe.

04081038 Šolska športna tekmovanja

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena za sofinanciranje športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih
tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam na
osnovi poročila Zavoda Novo mesto.
Cilji: zagotoviti udeležbo vseh osnovnih šol iz MONM.
Kazalniki: število vključenih športnikov, število udeleženih šol.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081041 Regijski mladinski smučarski program

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pospeševanju razvoja športa in rekreacije na smučišču Gače in za
nakup smučarskih vozovnic za osnovnošolce iz Mestne občine Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081042 Zavod Novo mesto - Šport

230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
(DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za plače, prispevke, regres ter druge osebne prejemke
za tri zaposlene na področju športa in za izvedbo športnih programov zavoda (prostočasna
športna vzgoja za predšolske otroke, prostočasna športna vzgoja za šoloobvezne otroke,
športna rekreacija, športne prireditve, šolska športna tekmovanja, itd).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081043 Zavod Novo mesto

680.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
(DUL, št. 35/16) so sredstva namenjena za plače, prispevke, regres in druge osebne prejemke
dvajsetih zaposlenih v skupni službi Zavoda Novo mesto (vzdrževalci, računovodji, čistilke,
tehniki), materialne stroške delovanja zavoda in tekoče vzdrževanje objektov s katerimi zavod
upravlja. Zagotovljena so tudi sredstva za opravljanje nalog na področju razvoja širšega
mestnega jedra, organizacijo prireditev in podporo producentom dogodkov v MONM.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081045 Šport starejših

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucijo o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)
so sredstva namenjena za sofinanciranje strokovno izobraženega oz. usposobljenega kadra za
izvedbo gibalnih programov za starejše in razširjene družine ter uporaba športnih površin za
športne programe starejših in razširjene družine. Izvajalci so športna društva in društva
upokojencev. Sredstva bodo razdeljena na javnem razpisu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) so sredstva namenjena obnovi
obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč
(popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se nanaša na NRP OB085-17-0113 – Investicijski odhodki – Otroška in športna igrišča.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
posamezne programe v preteklem proračunskem obdobju.

2304081041 Športna infrastruktura

555.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in začetne stroške
gradnje za objekte: bazen, nova pomožna dvorana na območju funkcionalnih površin ob
športnem objektu Marof ter pokrita zahodna tribuna na Portovalu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se nanaša na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter samo izvedbo so ocenjena
glede na izvedbo storitev za podobna dela.

2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano138.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izvedeni podkonstrukciji objekta se bo objekt pokril z napihljivo membrano, ki smo jo najeli
za 10 let. Izvajalec Duol. d.o.o je bil izbran z javnim razpisom. Planirani strošek predstavlja letni
najem za membrano brez ostalih stroškov obratovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na najemno pogodbo št. 4113-9/2018-1
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na najemni pogodbi z mesečno najemnino v višini 11.484,27 EUR.

2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi športno rekreacijskih in turističnih vsebin v območju EUP NM/1OPPN-b (OPPN Športni park Češča vas) in sicer v prvi fazi v območju konjeniškega centra, ki
predstavlja SZ del EUP. Izvedle naj bi se ureditve peš poti z navezavo na Rudolfovo peš pot,
ureditev večnamenskega prostora za piknike z igrali za otroke, odstranitev dotrajanih objektov
in vzdrževanje objektov, ki so še vitalni.
V skladu s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-17Z213011 v
območju konjeniškega centra v Češči vasi je v letu 2019 predvideno rušenje desetih dotrajanih
bivših vojaških objektov, ki zaradi slabega stanja predstavljajo nevarno gradnjo. Višina sredstev
je ocenjena na osnovi informativne ponudbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0126 - Ureditev konjeniškega centra Češča vas.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost investicije je določena na osnovi primerljivih storitev na trgu.

2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
(DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s
katerimi upravlja Zavod Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0130 – Investicijsko vzdrževanje – Zavod Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
05082001 Knjižnica Mirana Jarca

3.066.831 €
993.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba knjižnične dejavnosti, katere izvajanje je v javnem
interesu. Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje
knjižnične dejavnosti na območju Dolenjske.
Knjižnična dejavnost in poslanstvo, ki ga opravlja kot območna knjižnica, zajema:
-

posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za
kulturo in knjižnico,
programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno
mešanih področjih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
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-

-

programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjižnico za zagotavljanje
dostopnosti do knjižničnega gradiva Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med
Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Knjižnična dejavnost zajema:
zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
informacijsko opismenjevanje,
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Poleg osnovne dejavnosti in poslanstva, ki ga opravlja, knjižnica organizira in pripravlja
prireditve, literarna srečanja za otroke in odrasle, izobraževanja s področja literature, podeljuje
bralno značko ipd.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zavod prejema sredstva zaradi nalog in poslanstva, ki jih opravlja. Naloge in poslanstvo zavoda
so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Uradni list RS,
št. 3/04, 31/08, 18/09, 22/10, 16/13 in Dolenjski uradni list, št. 32/16), ki temelji na Zakonu o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18ZNOrg). Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) in Pravilnik o
osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03).

05082003 Dolenjski muzej

191.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge in poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja,
ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne
dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine
umetnosti, območja za katerega je zadolžen po uredbi Vlade RS o vzpostavitvi mreže muzejev
(Uradni list, št. 97/00). Pomembno vlogo ima v izobraževalnih procesih, še posebej pri
domoznanstvu, kjer je most med zgodovino v učbenikih in resničnimi ostanki preteklosti.
Dejavnost, materialni in programski stroški, plače in prispevki za Dolenjski muzej so financirani
v razmerju 70 % iz državnega proračuna, 20 % iz občinskega proračuna ter 10 % iz lastnih,
sponzorskih in donatorskih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov: razstavni in obrazstavni program v
Jakčevem domu, izvedba likovne kolonije Novomeški likovni dnevi, Praznik situl ter Arheološka
izkopavanja na Marofu, na Kapiteljski njivi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja na področju kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg).
Za
delovanje Dolenjskega muzeja Novo mesto je poleg ZUJIK-a temeljna področna
zakonodaja, in sicer Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11ORZVD39, 90/12, 113/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg), pravilniki in uredbe s področja varovanja
premične kulturne dediščine, arheologije in delovanja mreže slovenskih muzejev ter
37

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list
RS, št. 79/03, 85/04, 118/08 in 43/13).

05082004 Drugi materialni stroški

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se krijejo stroški elektrike, komunalnih storitev za Narodni dom ter
komunalnih stroškov za prostore v Drgančevju za potrebe Anton Podbevšek Teatra.
Sofinancirajo se stroški koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku v
ŠD Marof (varovanje, ozvočenje, lučna tehnika, tiskanje vabil in oglaševanje) ter stroški
občasnih postavitev spominskih obeležij v Parku Rastoče knjige ob obletnicah sodelovanja s
partnerskimi mesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so delno povezani z izvajanjem projekta, in sicer koncertom Novomeškega
simfoničnega koncerta ob kulturnem prazniku ter postavitev spominskih obeležij ob obletnicah
sodelovanja s partnerskimi mesti novomeške občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), v okviru katerega so
opredeljene pristojnosti lokalne skupnosti glede javne infrastrukture na področju kulture
(Narodni dom) glede kritja materialnih stroškov ter sofinanciranja izvedbe posameznih kulturno
umetniških projektov.

05082018 Anton Podbevšek Teater

405.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod prejema sredstva zaradi nalog in poslanstva, ki jih opravlja. Zavod je ustanovila Mestna
občina Novo mesto 26. 5. 2005 kot najmlajše slovensko gledališče, ki se je iz Gledališča Novo
mesto v letu 2016 preimenovalo v Anton Podbevšek Teater.
Poslanstvo zavoda je posredovanje in ustvarjanje lastne produkcije na področju uprizoritvenih
umetnosti. Zavod organizira gostovanja iz Slovenije in tujine s področja uprizoritvenih
umetnosti, ki zajemajo sodobne uprizoritvene dejavnosti s področja gledališča, sodobnega
plesa in filma. Zavod uprizarja predstave na matičnem odru ter na gostovanjih po regiji, v
Sloveniji in tujini.
Z vzgojno-izobraževalnimi programi in vsebinami vpliva na oblikovanje estetskega in
umetniškega čuta otrok in mladine.
Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, ki bo občinstvu dostopno v največji
meri. Opravlja tudi vlogo kulturnega žarišča v širši jugovzhodni regiji (Dolenjska, Bela krajina,
Posavje, Kočevsko).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem uprizoritvenih projektov, in sicer izvedbo štirih
premiernih predstav v lastni produkciji ali koprodukciji.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo kulturno-umetniško
dejavnost v občini je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) ter Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS, št. 123/06-UPB).
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05082021 JSKD, OI NOVO MESTO

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalec bo sredstva porabil za izvedbo programa z naslovom Program dela območne
izpostave JSKD za tekoče leto, ki skrbi za nemoteno delovanje ljubiteljske kulture v občini in
širši regiji, nudi strokovno pomoč ljubiteljskim društvom in posameznikom ter organizira
izobraževanja s področja kulture in umetnosti. Program je opredeljen v prijavi na javni poziv.
Program zajema izvedbo območnega, regijskega, državnega in dodatnega programa ljubiteljske
kulture s področja plesne, glasbene, likovne, gledališke, filmske in druge ljubiteljske kulture, ki
poteka v obliki srečanj, tekmovanj ali delavnic. Program, priprave, izvedba, evalvacija bodo
potekali skozi celo leto.
Poleg programskih stroškov so sredstva namenjena tudi kritju materialnih stroškov za uporabo
vadbenih prostorov za potrebe ljubiteljskih kulturnih društev, ki delujejo v Kulturnem centru
Janeza Trdine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program dela območne izpostave JSKD zajema izvedbo območnega, regijskega, državnega in
dodatnega programa. V programu so zajete različne vsebine od literarnih, glasbenih,
gledaliških, plesnih, folklornih, likovnih, do filmskih srečanj, tekmovanj in izobraževanj. Programi
s področja ljubiteljske kulture zajemajo različne generacije in so namenjeni otrokom, mladim in
odraslim. Program, priprave, izvedba, evalvacija poteka skozi celo tekoče leto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS,
št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/18, 61/17 in 21/18-ZNOrg), iz katere izhaja
področna zakonodaja. Tako je za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti temeljen
Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, 29/10-ZJSKD). Program se
sofinancira na podlagi javnega poziva, ki bo izveden leta 2019 za obdobje od 2019 do 2022.

05082022 Urejanje grobišč

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto sofinancira urejanje in delno obnovo grobišč in spominskih obeležij
na območju občine na podlagi javnega razpisa. Cilj razpisa je vzdrževati in skrbeti za
spominska obeležja žrtev vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov v
Mestni občini Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Namen sofinanciranja je preprečiti propadanje spomenikov in spominskih obeležij v občini, s
katerimi ohranjamo spomin na žrtve vojn, grobove in spominska obeležja pomembnih
Novomeščanov v Mestni občini Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 13/18-ZJF-H), Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL,
št. 33/16 in 21/17) ter Odloka o proračunu MO Novo mesto za tekoče leto.

05082023 Zavod Novo mesto - Kultura

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod prejema sredstva zaradi nalog in poslanstva, ki jih opravlja. Na podlagi Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino (DUL, št. 35/16) je opredeljeno
tudi delovanje na področju kulture.
Na področju kulture zavod opravlja naslednje naloge:
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- prirejanje razstav različne tematike,
- produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
- posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali
posameznih kulturnih ustvarjalcev,
- organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,
- art kino,
- organiziranje proslav, plesov in koncertov, ki niso komercialne narave,
- načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z
vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
- skrbi za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem
umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
- skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim
izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
- pomaga pri umetniškem razvoju najbolj talentiranim mladim umetnikom,
- izvaja informativno – propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih
programov,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški na področju kulture so povezani z izvajanjem projektov, ki so vezani na
izvedbo kulturno-umetniške vzgoje otrok in mladih ter abonmajskega in izvenabonmajskega
programa na področju gledališča, glasbe in drugih uprizoritvenih ali vizualnih zvrsti umetnosti.
Organizira tudi festivala Jazzinty in Sem glasba, sem mesto, občasne razstave in izobraževanja
s področja kulturno-umetnostne vzgoje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja na področju kulture, na podlagi katere izvajamo kulturno-umetniško
dejavnost v občini, je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) ter Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino (DUL, št. 35/16).

05083001 Sofinanciranje medijev

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bo sofinancirano delovanje medijev, ki bodo kandidirali na
javnem pozivu z vsebinami, ki bodo tematsko vezane na projekte, ki jih izvaja Mestna občina
Novo mesto (prenove, sanacije, slovesnosti ob občinskem prazniku, spominskih dnevih,
državnih praznikih, posameznih dogodkih), poročanje o večjih dogodkih v organizaciji javnih
zavodov in nevladnih organizacij, ter druga dogajanja v lokalni skupnosti. Medijski razpis je
namenjen tiskanim in elektronskim medijem ter radijskim in televizijskim programom, ki imajo
sedež v Mestni občini Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru javnega poziva bodo izpostavljene vsebine, ki se nanašajo na delo in programe, ki se
izvajajo v Mestni občini Novo mesto (prenove in rekonstrukcije javnih objektov, javne prometne
infrastrukture, javnih površin, programi in prireditve v mestnem jedru in v občini, tako kulturne
kot športne, humanitarne vsebine in dr.).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg). Podlaga za
sofinanciranje medijskih vsebin je Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06_UPB, 36/08ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16 in 39/16).
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05084001 Programi na področju kulture

77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se sredstva dodelijo na osnovi javnega poziva za obdobje od 2019 do
2022. Vsebine, sofinancirane iz te postavke, zajemajo dejavnosti in delovanje Novomeškega
simfoničnega orkestra ter programe zasebnih zavodov, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo
pridobili status, da delujejo v javnem interesu. Pridobljeni status s strani pristojnega ministrstva
predstavlja potrditev na nacionalni ravni, da programi teh zavodov presegajo lokalno raven in so
ugledni kulturni producenti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Sredstva se
razpisujejo preko javnega poziva in so namenjena programom, ki jih ti zavodi izvajajo v občini
skozi celo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov Novomeškega simfoničnega orkestra,
Galerije Simulaker in glasbenih vsebin LokalPatriota, Novomeških poletnih večerov, Festivala
Rudi Potepuški, Literarnih rezidenc ter založniškega programa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo javne razpise in pozive za
izvedbo kulturno-umetniško vsebin v občini, je Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18ZNOrg) in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10 in
62/16).

05084002 Revija Rast

25.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revija, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je izjemnega pomena na področju kulture,
umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja so, poleg občinskega, sredstva občin
soizdajateljic, sredstva iz naročnin ter sponzorstva in donatorstva. Revija deluje neprekinjeno
več kot 25 let. V letu 2014 je bil izveden javni poziv za izdajo, vsebinsko in grafično oblikovanje
in distribucijo revije za dobo petih let na podlagi sprejetega Odloka o prevzemu izdajateljstva
revije Rast (Uradni list RS, št. 26/95, 37/95, 82/98 in 31/14). Na razpisu je bila izbrana Založba
Goga kot začasni izdajatelj revije Rast do vključno leta 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem tematskih projektov, ki so predstavljeni v
samostojnih številkah revije Rast.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za izdajo revije Rast je Odlok o prevzemu izdajateljstva revije Rast iz leta 1995 ter
področna zakonodaja.
V letu 2014 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za izdelavo revije Rast (urejanje,
oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije) za obdobje od 2014 do 2019 v Mestni občini
Novo mesto. Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu
izdajateljstva revije Rast ter izvedbe javnega poziva o razdeljevanju proračunskih sredstev je z
odločbo št. 6100-12/2014 z dne 25. 7. 2014 izbran začasni izdajatelj revije za dobo petih let, in
sicer Založba Goga, s katero je sklenjena petletna pogodba.

05084003 Redno delo kulturnih društev

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Redno delo kulturnih društev je namenjena sofinanciranju
redne dejavnosti kulturnih društev skozi celo leto na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen za
obdobje od 2019 do vključno 2022. Razpis je razdeljen na dva dela, in sicer za redno delovanje
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kulturnih društev, ki delujejo na lokalni ravni na področju zborovskega petja, plesne, gledališke,
literarne in likovne dejavnosti ter za redno delo kulturnih društev, ki se izkazujejo z nacionalnimi
in mednarodnimi priznanji. Sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na
lokalni ravni, zajema razpon od relativno nizkih do relativno visokih zneskov, ki so odvisni od
kvalitete, aktivnosti, tipa dejavnosti kulturnega društva, števila aktivnih članov in njihove
pripravljenosti na sodelovanje z občino. Trenutno v Mestni občini deluje 5 kulturnih društev, ki
zadostujejo kriterijem vrhunskega dela, saj so prejemniki mednarodnih in nacionalnih nagrad in
priznanj (Mešani pevski zbor Pomlad, Pihalni orkester Krka, Folklorno društvo Kres, Plesni
studio Novo mesto in Društvo za sodobno kulturo Fotopub).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis se izvede na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

05084006 Projekti na področju kulture

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki Projekti na področju kulture se razdelijo na podlagi javnega
razpisa in so namenjena sofinanciranju projektov kulturnih društev, zasebnih zavodov na
področju kulture (ki nimajo statusa delovanja v javnem interesu), samostojnim kulturnim
ustvarjalcem ter posameznikom, ki delujejo ljubiteljsko in nimajo tega statusa. Sredstva se
razdelijo na podlagi javnega razpisa in so namenjena za gledališke, glasbene, plesne, likovne,
filmske, literarne in druge kulturno-umetniške vsebine na področju ljubiteljske in profesionalne
kulture ter za sofinanciranje izdaje leposlovnih del posameznih avtorjev. Dodaten kriterij, ki v
razpisu prinaša dodatne točke je, da je projekt izveden v mestnem jedru.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ohranjanju in obnovi objektov ali spomenikov kulturne dediščine, ki so
pod kulturno-varstvenim režimom in imajo status kulturnega spomenika. Sredstva se razdelijo
na podlagi javnega poziva MO Novo mesto.
Za izvajanje projekta Kronist Novega mesta je sklenjena pogodba z Zgodovinskim arhivom
Ljubljana, Enoto za Dolenjsko in Belo krajino. Projekt poteka od leta 2011 in se na spletnih
straneh Mestne občine Novo mesto objavlja kronika najpomembnejših dogodkov s fotografijami
s področja družbenega življenja v občini (kulturne prireditve, športni dogodki, humanitarni,
družabni, politični in dr. dogodki).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17).
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05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projektov ali programov, ki jih župan izjemoma brez razpisa
dodeli posameznemu vlagatelju, ki deluje na področju kulture. To izjemo dovoljuje Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18ZNOrg) lahko župan izjemoma izda sklep o financiranju določenega kulturnega programa ali
kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih
sredstev, opredeljenih v proračunu MO Novo mesto, na področju kulture ter če je neogibno
nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločanje o financiranju.

05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št.
77/2007-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) lokalna skupnost
lahko zagotovi sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih
pogojev delovanja in jih razpiše na podlagi javnega poziva za zasebne zavode oziroma druge
organizacije (kulturna društva, zveze), ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Sredstva na postavki se razdelijo na podlagi javnega poziva prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in
delujejo v javnem interesu na področju kulture. V letu 2019 bodo sredstva razpisana za obdobje
od 2019 do vključno 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list
RS, št. 77/2007-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) lokalna
skupnost lahko zagotovi sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem
prostorskih pogojev delovanja« in jih razpiše na podlagi javnega poziva za zasebne zavode
oziroma druge organizacije (kulturna društva, zveze), ki delujejo v javnem interesu na področju
kulture. Sredstva na postavki se razdelijo na podlagi javnega poziva prosilcem, ki izpolnjujejo
pogoje in delujejo v javnem interesu na področju kulture. Sredstva bodo razpisana za dobo od
leta 2019 do vključno leta 2022.

18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spodbujanje oživitve ožjega mestnega jedra.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča bodo oblikovana na podlagi potreb, ki se bodo izkazala skozi daljši časovni okvir in na
podlagi predlogov posameznih lastnikov nepremičnin v ožjem mestnem jedru.
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2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet investicije je izvedba obnove in opremljanja objekta Rozmanova 26 in atrija, kjer
opravlja svojo dejavnost Knjižnica Mirana Jarca. Investicija bo obsegala gradbeno obrtniška
dela, instalacije (elektro, strojne), strokovni in projektantski nadzor nad GOI deli ter opremo
prostorov knjižničnih oddelkov. V sklopu investicije želimo obnoviti in opremiti prostore za
naslednje oddelke: Domoznanski oddelek in oddelek Posebnih zbirk, Bukvarna, Atrij s kavarno,
Hiša fotografije (atelje, rezidenca, temnica, soba za delavnice, pisarna za programskega vodjo,
multimedijska soba).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB-14-0016 Obnova knjižnice Mirana Jarca.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na projektih PGD in PZI Ateljeja Marka Mušiča iz leta 2008. Pred pričetkom del
bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati.

2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prekritje narodnega doma, morebitna ostala vzdrževalna dela ter
izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0019 Narodni dom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so ocenjena na osnovi sklenjene pogodbe za prekritje strehe ocenjenih vrednostih za
tovrstne storitve.

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

201.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju Arheološkega parka Situla, ki je projekt celostne ohranitve
arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini
mestnega jedra Novega mesta. Gre za eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč,
ki jo je treba predstaviti strokovni in širši javnosti, hkrati je to arheološka dediščina, ki lahko
postane atraktivna turistična vsebina Novega mesta in Dolenjske.
Cilj investicije je ureditev Arheološkega parka Situla, ki obsega: ureditev prometne infrastrukture
(ureditev glavnega dostopa z Andrijaničeve ceste, ureditev parkirnih površin, ureditev križišča
pri tovarni Krka, ureditev primarnih poti, ureditev obhodnih (prezentacijskih) poti, ureditev vse
potrebne komunalne opreme, ureditev vstopnega dela (vstopne info točke), ureditev vhoda v
park/gomile, ureditev interpretativnega dela parka (železnodobnega naselja, prikaza obzidja,
takratnih živali in rastlin, dejavnosti itd.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki na PP so vezani na projekte v okviru proračunske postavke in NRP OB08516-0127 Arheološki park Situla: projekt podpira razvojno specializacijo regije, in je namenjen
povečanju prepoznavnosti Novega mesta in regije, privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki
povprašujejo po odkrivanju novega, doživetjih in dediščini.
Delno se izvajanje PP navezuje še na NRP OB085-17-0135 IronAge Storytelling
Poleg izvedbe infrastrukture za potrebe delovanja Arheološkega parka je v načrtovanje
arheološkega parka vključeno tudi razvijanje mehkih vsebin. Glavni cilj projekta IronAge
Storytelling – ohranitev in oživitev bisera železne dobe Evrope je sodobno interpretirana
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kulturna dediščina v celovitem čezmejnem turističnem produktu mreže arheoloških parkov.
MONM se je s tem projektom prijavila na 3. rok javnega razpisa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
- rezultati o uspešnosti prijave bodo znani predvidoma junija 2018. Izvajanje projekta je
predvideno v 2018-2020.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta Arheološki park Situla (Espri d.o.o., 2016) ter predvidenih stroškov za odkup pravic za
služnost oz. odkup zemljišč za potrebe delovanja parka.

2305082030 IronAge Storytelling

129.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt IronAge Storytelling - Ohranitev in oživitev bisera železne dobe Evrope izhaja iz
lokalnih/regionalnih potreb ter potreb strokovnih institucij po celovitem upravljanju območja
arheoloških parkov ter razvoju sodobnih oblik interpretacije zgodovinskih dejstev in arheoloških
najdb. Z namenom optimizacije upravljanja parkov ter izvajanja aktivnosti čezmejnega
turističnega produkta bo oblikovana mreža arheoloških parkov, ki bo služila skupnemu nastopu
na trgu ter prenosu dobrih praks.
Sredstva na PP so nadaljevanje aktivnosti iz leta 2018 za realizacijo oz. izvedbo aktivnosti v
okviru prijave na razpis INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v povezavi s projekti, ki se navezujejo na Arheološki park Situla
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost projekta temelji na podlagi prijave projekta » Ohranitev in oživitev bisera
železne dobe Evrope« z akronimom »IronAge Storytelling« skupaj s šestimi partnerji (3.
slovenski in 3. hrvaški) na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Ocenjena vrednost projekta
temelji na podlagi prijave projekta IRON AGE STORY TELLING – oživljanje dediščine železne
dobe.

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
184.400 €

07097003 Mladinski projekti

56.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10) so
sredstva namenjena za sofinanciranje otroških in mladinskih projektov, ki vključujejo dejavnosti
iz različnih področij za preventivni učinek in namen izboljšanja zdravja in dobrega počutja otrok
in mladine, s poudarkom na spodbujanju preventivnega duševnega in spolnega zdravja, telesne
vadbe in zdravega načina življenja, dejavnosti kreativnega ustvarjanja in učinkovite izrabe
prostega časa itd. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.
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07097004 Celoletni mladinski programi

54.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10)
namenjamo sredstva celoletnemu delovanju mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki
svoje programe izvajajo skozi večji del leta.
Sofinancira se vsebine, namenjene otrokom in mladim, ki stabilno in stalno delujejo v lokalnem
okolju. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za delovanje mladinskih centrov na osnovi
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/10). Sredstva se
razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

07097016 Zavod Novo mesto - mladina

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
(DUL. št. 35/16), so sredstva namenjena pripravi vsebin in programa na področju mladine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za
opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo in ureditev večnamenskih prostorov za mladino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izgradnjo so ocenjena glede na izvedbo storitev za podobna dela.
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4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO
08084001 Območno združenje rdečega križa

2.037.000 €
50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, štev. 7/93 in 79/10 ) občina
sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območnega združenja in njihovih
specifičnih programov (pomoč brezdomcem in socialno ogroženim, medgeneracijsko središče,
letovanje otrok, splošni humanitarni programi - srečanja in obdaritev starejših občanov,
krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela, sklad za pomoč ljudem v stiski, izvajanje projekta
Donirana hrana …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje humanitarnih programov za ranljive skupine
prebivalcev.

08084004 Dnevni center za odvisnike

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov programa Sprejemnega centra
za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program izvaja Društvo PROJEKT ČLOVEK iz
Ljubljane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca. Višina
pomoči znaša 220 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči ob rojstvu otroka smo upoštevali število vlagateljev
glede na preteklo leto.
Pravna podlaga: Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo
mesto.

08107002 Denarne pomoči

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena kot enkratna pomoč občanom v stiski oziroma za razrešitev trenutne
materialne ogroženosti. Enkratna denarna pomoč je namenjena socialno ogroženim in je
namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, plačilo najnujnejših življenjskih
stroškov za plačilo položnic elektrike, vode, pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice ter za kritje
drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Denarna socialna
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pomoč se dodeli na osnovi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči, ki določa
upravičence in merila ter postopek uveljavljanja pravice
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi finančne ocene preteklih let in glede na
trenutno socialno-ekonomsko situacijo v družbi.

08107003 Stroški pogrebnin

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 16. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej) je občina tista, ki
poravnava stroške pokopa v primeru, da ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov
pokopa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 so planirana sredstva na tej postavki na podlagi finančne ocene preteklih let.

08109001 Splošni socialni zavodi

323.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu ali drugi organizirani obliki, s
katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti
bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo na podlagi Zakona o socialnem
varstvu.
Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev v socialnih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše.
Občina v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve na premoženju oskrbovancev (vpis
zaznambe v zemljiški knjigi) iz naslova doplačil. V letu 2019 so zagotovljena sredstva za
domsko oskrbo v povprečju za 50 oseb, ki bivajo v 12-tih socialno varstvenih zavodih po
Sloveniji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo
stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov
izvajalcev storitev.

08109002 Posebni socialni zavodi

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in
telesno prizadete osebe. Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin,
ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in treh stanovanjskih skupnostih. V letu 2019 so
zagotovljena sredstva za zavodsko oskrbo v povprečju za 20 oseb, ki bivajo v 7 socialno
varstvenih zavodih po Sloveniji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo
stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov
izvajalcev storitev.

08109003 Varstveno delovni center

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstveno delovni center nudi program institucionalnega varstva in program vodenja in
zaposlitve pod posebnimi pogoji odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na
podlagi Zakona o socialnem varstvu. Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma
dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Zagotavlja se jim osnovno, socialno in zdravstveno
oskrbo ter varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. VDC izvaja dve obliki
varstva: domsko obliko ter bivanje v dislociranih bivalnih enotah v Novem mestu in Trebnjem.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo
stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov
izvajalcev storitev. V letu 2019 so zagotovljena sredstva za oskrbo v povprečju 20-tim osebam z
motnjo v duševnem razvoju.

08109005 Pomoč na domu

440.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je službo za pomoč družini na domu dolžna zagotavljati občina.
Pomoč na domu je ena od oblik socialnovarstvenih storitev in obsega socialno oskrbo
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko ta lahko nadomesti
institucionalno varstvo.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega uporabnika in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Storitev izvaja javni
zavod Dom starejših občanov Novo mesto. Cena storitve se določa in izračuna na podlagi
Zakona o socialnem varstvu oziroma na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev. Občina da soglasje k ceni storitve in zagotavlja sredstva za
subvencioniranje storitev. Z višino subvencije lahko občina vpliva na višino cene storitve, ki jo
plača uporabnik. Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine storitev
sofinancira najmanj v višini 50 % stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve
pomoči na domu, v predvidenem obsegu za 128 uporabnikov in 2350 efektivnih ur pomoči.

08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

174.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij preko javnega
razpisa in za sofinanciranje okrog 35 programov oziroma projektov dobrodelnih organizacij,
organizacij za samopomoč, invalidskih
in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo
preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov.
Razpise dopolnjujemo z vsebino zdravstvenega varstva za nevladne organizacije, ki delujejo na
področju preventivnega zdravstvenega varstva občanov.
Sredstva za redno delo društev upokojencev so namenjena za sofinanciranje 10 društev
upokojencev, ki delujejo na območju občine.
Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo
mesto. Sredstva so namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega varstva,
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predvsem svetovanju in pomoči pri prijavah na državne in evropske razpise, vpisom v register
prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu, organiziranju izobraževanj in
delavnic za NVO.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene preventive.

08109010 Družinski pomočnik

117.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam financiranje plače oziroma nadomestila plače,
vključno s prispevki, družinskim pomočnikom. Pravica do izbire družinskega pomočnika je
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim
osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Invalidna oseba
uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo, ki
odloči o izbiri določene osebe na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni minister. Na ta
način se zagotavlja pomoč občine delu populacije, ki bi bila sicer prisiljena poiskati drugo obliko
institucionalnega varstva.
Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma iz
dodatka za pomoč in postrežbo s sredstvi invalidne osebe, ki potrebujejo družinskega
pomočnika in s sredstvi prispevka zavezancev. Kadar ta sredstva ne zadostujejo, mora razliko
doplačati občina, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.
Sredstva so namenjena za izvajanje nalog družinskih pomočnikov. Občina na podlagi izdane
odločbe centru mesečno nakaže sredstva, le ta pa jih nakaže družinskemu pomočniku.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za
predvidoma 12 družinskih pomočnikov. Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi
izračuna za plačilo plač s prispevki za 12 družinskih pomočnikov.

08109014 Subvencije stanarin

165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja
odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na centre za socialno delo, sredstva pa mora za
neprofitne in tržne najemnine zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega
obdobja.
Zakonske podlage: Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

08109015 Društvo upokojencev - hiša sožitja

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medgeneracijsko središče (Hiša sožitja) je program Društva upokojencev Novo mesto, ki
ponuja starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko
sodelovanje. Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov, stroškov delovanja
društva in stroškov dela.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program dela in letni finančni načrt.
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08109017 Večgeneracijski center

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MDDSZ je v letu 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje večgeneracijskih centrov v okviru 9.
prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanja tveganja revščine" ter specifičnega cilja
9.1.3. "Preprečevanja zdrsa v revščino oziroma socialne izključenosti in zmanjševanja
neenakosti v zdravju" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020. Namen razpisa je sofinanciranje večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali
različne preventivne programe, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin,
oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na javnem razpisu za sofinanciranje večgeneracijskih centrov sta uspešno kandidirala
prijavitelja RIC NM ter Slovenska filantropija, v partnerstvu z DRPD NM. Občina bo sofinancirala
projekt z zagotavljanjem prostorov ter finančnim vložkom. Projekt se izvaja od leta 2017 do
2021.

08109018 Javna dela

115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje predvidoma osemindvajsetih programov javnih del s
področja socialnega varstva, mladine, kulture in varstva narave, ki jih izvajajo nevladne
organizacije, v katere bo predvidoma vključenih okrog 40 delavcev od II. do VII. stopnje
izobrazbe. Mestna občina Novo mesto bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do
izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 5 do 35 % po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo, odvisno od vključene ciljne skupine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje javnih del na podlagi kataloga javnih del in razpisa
Zavoda za zaposlovanje.

08109020 Programi družinske politike

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov družinske politike, ki bodo MONM naredili še
bolj družinam prijazno mesto. Programi bodo obsegali ukrepe na področju stanovanjske politike,
obogatitvenih programov za otroke in medgeneracijskega dialoga.

08109021 Varovana stanovanja

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za začetek izvajanja projekta varovanih stanovanj, ki bodo zadostovala
za prve pripravljalne aktivnosti kot npr. pripravo dokumenta, ki bo vseboval analizo stanja in
potreb po drugi obliki varstva na način varovanih stanovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za subvencioniranje toplega obroka za starejše in
invalidne osebe, ki živijo pod pragom revščine. Mestna občina Novo mesto sofinancira 50 %
cene toplega obroka, kar znaša 2,31 EUR na obrok. Ostalo polovico prispeva uporabnik sam.
Izvajalec dostave toplega obroka je DSO NM, s katerim ima MONM sklenjen Dogovor o
sodelovanju v projektu "Subvencioniranje toplega obroka za starejše".
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08109023 Projekti za starejše

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektu brezplačnih prevozov za starejše upokojence in
invalide. Z Zavodom Zlata mreža, ki je nosilec in koordinator projekta Prostofer, ima MONM
sklenjeno Pogodbo o sodelovanju v projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti v MONM".
Prostovoljci Društva upokojencev Novo mesto kot vozniki Prostoferji izvajajo projekt v
sodelovanju s klicnim centrom Zavoda Zlata mreža. Mestna občina Novo mesto za izvajanje
prevozov starejšim in invalidnim osebam na podlagi najemne pogodbe zagotavlja električno
osebno vozilo, znamke Renault Zoe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina bo za izvajanje projekta financirala najem električnega vozila v višini 429,69 EUR
mesečno ter koordinacijo Zavoda Zlata mreža v višini 244,00 EUR mesečno.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti

450.000 €
20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
določa, da občine lahko za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih
drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje ukrepov
prepovedanih drog ustanovijo lokalne akcijske skupine. Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje zasvojenosti deluje na področju preventive in kurative pri soočanju s problemom
zasvojenosti kot strokovno in posvetovalno telo župana.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programa, podlaga je sklenjena
pogodba z izvajalcem.

10076001 Mrliško pregledna služba

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti občina organizira mrliško pregledno službo in skrbi
za njeno delovanje. Sredstva so namenjena za zagotavljanje mrliško pregledne službe za
občane in tujce, ki jih doleti smrt na območju naše občine in za katere odredi zdravnik
obdukcijo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva za leto 2019 so načrtovana glede na realizacijo storitev mrliško ogledne
službe v letu 2018.

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

395.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so občani, ki nimajo prihodkov,
dolžni urediti osnovno zdravstveno zavarovanje na centru za socialno delo, ki odloča o pravici
do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru odločitve pristojnega centra
za socialno delo o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Mesečni
prispevek za brezposelnega občana znaša dva odstotka povprečne bruto plače meseca oktobra
preteklega leta. Občina krije tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do
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18. leta starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših, mesečni prispevek pa znaša 5,96 % od
zneska veljavne minimalne plače.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev
obdobja.

preteklega proračunskega

Zakonska podlaga: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 4.702.347 €
11049002 Vzdrževanje vodnjakov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov porabe vode in električne energije, stroške
čiščenja vseh vodnjakov in izlivk na območju Mestne občine Novo mesto in zaščiti vodnjaka na
Glavnem trgu v zimskem času.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij in ocene
realizacije sredstev proračunske postavke.

11049004 Obnova parkovne opreme

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo koškov in klopi in druge parkovne opreme, ki so tako ali
drugače poškodovani in dotrajani, ter nabavo dodatne parkovne opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij, ocene
realizacije sredstev proračunske postavke in dejanskih potreb na terenu.

11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh
objektov, plačevanju stroškov vzdrževanja vstopno izstopnih mest na reki Krki ter nepredvidenih
nalog na področju komunalnega gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0035 Investicijski odhodki - Druge naloge komunalnega gospodarstva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi realizacije iz preteklih obdobij, ocene realizacije
sredstev proračunske postavke in dejanskih potreb.

11049009 Ureditev pešpoti

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju investicijskega vzdrževanja pešpoti na območju Mestne
občine Novo mesto. Vsako leto je potrebno določene dele pešpoti zaradi vremenskih razmer
urediti, na novo peskati, v primeru neurij pa sanirati tudi drevorede ob teh pešpoteh.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij, ocene
realizacije sredstev proračunske postavke in dejanskih potreb.

11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi višine najemnine za komunalno infrastrukturo in dejanskih potreb
na terenu.

11049013 Javne sanitarije

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja javnih sanitarij, komunalnih storitev in
električne energije. V sanitarijah je redno prisotna oseba, ki nadzira uporabo javnih sanitarij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, pogodba o nadzoru javnih
sanitarij.

11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sanaciji javnih površin, ki so poškodovane do te
mere, da so nevarne za občane in je potrebna celovita obnova določenih delov. Te javne
površine so pločnik na Novem trgu ter stopnice na celotnem območju Mestne občine Novo
mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih obdobij in stanja na terenu.

11050001 Vračilo komunalnega prispevka

168.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedeni proračunski postavki se zagotavljajo za vračila plačanih komunalnih
prispevkov glede na prejete zahtevke investitorjev, v kolikor so izpolnjeni pogoji za vračilo v
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in
108/09) in novim Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana izkustveno glede na dosedanja vračila komunalnega prispevka, vendar
se lahko zgodi, da bo vračilo komunalnega prispevka zahteval kateri izmed večjih investitorjev
in bodo potrebna dodatna sredstva.

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto« (Uradni list RS, št.
62/10, 76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15 in 22/16), s katerim so bile predpisane delne
oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, je v skladu z določili 83.
člena Zakona o prostorskem načrtovanju potrebno oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Koliko sredstev za ta namen je
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vsako leto potrebno zagotoviti s proračunom Mestne občine Novo mesto je težko oceniti, saj je
odmera komunalnega prispevka vezana na odločitve investitorjev za gradnjo kmetijskih
objektov in podane vloge za odmero komunalnega prispevka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte nimajo navezave na projekte v
okviru proračunske postavke, imajo pa povezavo s spodbujanjem kmetijske dejavnosti v občini.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za zagotovitev načrtovanih sredstev temeljijo na sprejetem Odloku o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Mestne občine Novo mesto« (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list
2/15 in 22/16). Navedene oprostitve so možne v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt), vendar je ob upoštevanju določil 83. člena ZPNačrt oproščena sredstva v enaki
višini potrebno nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in sicer za zamenjavo in
nabavo novih zabojnikov za odpadke, ureditev stojnih mest za posode za odpadke, nabavo
kompostnikov in vzdrževanje objektov in infrastrukture za zbiranje in odvoz odpadkov. Izvajalec
je JP Komunala Novo mesto d.o.o.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi višine najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo je
posredovala Komunala Novo mesto in dejanskih potreb na terenu.

11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto.
Zajemajo strošek čiščenja javnih površin, pobiranja smeti, praznjenja košev ter interventna
čiščenja javnih površin po prireditvah, ki se izvajajo na javnih površinah. Prav tako so sredstva
namenjena urejanju zelenih površin. To je košnja, urejanje grmovnic, urejanje cvetličnih gred na
območju Mestne občine Novo mesto. Zajema pa tudi intervencijska dela ob vremenskih
neprilikah za sanacijo drevja in zelenih površin.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o javnih površinah.

11056002 Analize, meritve

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za:
- poročila o stanju okolja,
- druge strokovne podlage in regulativo s področja varstva narave in okolja, ki jih občinam
nalaga okoljska in naravovarstvena zakonodaja,
- analize, monitoringe in meritve kot so analiza reke Krke, deratizacije brežin reke Krke in njenih
pritokov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij in ocene potrebnih sredstev v
naslednjem proračunskem obdobju.
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11063001 Regresiranje dostave pitne vode

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode na območja, kjer ni možnosti
priključitve na javni vodovod.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij, delno pa na
podlagi ocene realizacije sredstev proračunske postavke.

2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina načrtuje nadaljevati z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim
centrom Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in nekaj posajenih dreves se načrtuje
gradnja otroškega igrišča ter parkovna ureditev celotnega območja (zasaditev z drevjem in
grmovnicami, postavitev urbane opreme itd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki so vezani na projekte v okviru proračunske postavke in NRP OB085-18-0181
Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost projekta temelji na podlagi izdelanega PZI za otroško igrišče ter na podlagi
primerljivih projektantskih predračunov za parkovne ureditve.

2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki CeROD

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež.
Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB085-17-0118 - Investicijski odhodki - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Ravnanje
z odpadki CeROD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče izhaja iz Plana dela za tekoče leto podjetja CeROD.

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
98/20) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno
porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na
območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe
greznice. Rok za izvedbo je 31. 12. 2023.
Trenutno je na območju Mestne občine Novo mesto okoli 3000 greznic. Predvidevamo, da jih
bo po izgradnji vsega predvidenega kanalizacijskega omrežja, ostalo še med 600-800. Sredstva
so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave
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javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi razdeljenih sredstev iz preteklih obdobjih.

2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

344.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev dela Arheološkega parka Situla, ohranjanje kulturne dediščine, povezovanje
mestnih sosesk, ureditev javnih zelenih površin ter popestritev turistične ponudbe in programov
družbenih dejavnosti z ureditvijo javne poti skozi Kettejev drevored ter arheološke tematske poti
po gradišču Marof. Začetek gradnje je predviden v letu 2018. Sredstva se predvidijo za
nadaljevanje gradnje poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju belih lis. Cilj je pokritost slehernega kraja v
Mestni občini Novo mesto s širokopasovnim omrežjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjenih vrednosti
investicije.

2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kanalizacijskem sistemu Novega mesta se na severnem območju Krajevne skupnosti Center
in na levem bregu reke Krke se nahaja črpališče Žaga. Na črpališče se stekajo odpadne vode in
večinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. Črpališče odpadno vodo prečrpa v
višje ležeči S kanal preko katerega se v nadaljevanju odpadna voda odvaja na Centralno
čistilno napravo Novo mesto.
Črpališče Žaga je bilo zgrajeno leta 1983. Ob črpališču je bil leta 2014 izgrajen zadrževalni
bazen. Črpališče je dotrajano in je potrebno sanirati celoten objekt vključno s tehnološkimi
posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-18-0175 - Rekonstrukcija črpališča Žaga
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocene tržnih cen.
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2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske
20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema izgradnjo cca. 60 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo
sedmih vodohranov skupne prostornine 6.200 m3. S projektom bo doseženo hidravlično
uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni
vodovod Novo mesto.
Hidravlična izboljšava obstoječega vodovodnega sistema na območju petih občin osrednje
Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice) odpravlja ključne
pomanjkljivosti vodovodnega sistema na območju predmetnih občin, in sicer prinaša:
- povečevanje števila dni, ko je zaradi motnosti vode, uveden ukrep obveznega prekuhavanja
pitne vode, kar bo v celoti odpravljeno z izgradnjo vodarn
- povečano avtonomijo vodooskrbe v primeru izpada, in sicer iz trenutne 1 ure na novih 12 ur,
kar bo doseženo z izgradnjo 4 novih vodohranov skupne kapacitete 4.700 m3
- izvedbo novih ključnih cevovodov, s čimer bo odpravljena problematika dotrajanosti ključnih
cevovodov, poleg tega pa bo z izvedbo le-teh v enoten vodovodni sistem povezanih pet občin
osrednje Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), kar bo
osnovni temelj za regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.
Hidravlično izboljšan vodovodni sistem bo bo več kot 55.000 uporabnikom zagotavljal varno in
zanesljivo vodooskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo v vsakem trenutku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi sklenjenih pogodb in potrjene investicijske dokumentacije

2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene
komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta
namen bo zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za doseganje zadostne količine
pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena
varna in zanesljiva oskrba s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi
odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-12-0055 - Vodovod in kanalizacija Ždinja vas
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi ocenjene vrednosti projekta.

2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na podlagi potrebnih vlaganj v obnovo hidrantnega omrežja.

2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne in
kanalizacijske sisteme ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč. Sredstva za
kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na podlagi predvidenega obsega del za vodenje katastra.

2311063025 Vodovod Gornja Težka voda

250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi vodovodnega omrežja ter izgradnji vodohrana za zagotavljanje
zadostne količine pitne vode in požarne varnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-12-0050 Vodovod Gorenja Težka Voda
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na projektantski oceni.

2311063027 Vodovod Gabrje - Hrušica

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba novega vodovodnega omrežja v dolžini 900 m. Z novim vodovodom se opusti vrtina
Gabrje, ki je dotrajana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-18-0098 - Vodovod Gabrje - Hrušica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektantska ocena.

2311063028 Prenova mestne tržnice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj investicije je funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice, prilagoditev sodobnim
potrebam in novim standardom, s katerimi bi bila omogočena razširitev ponudbe tržnice ter
boljša povezava z Glavnim trgom.
Predvidena investicija je razdeljena v dve fazi:
1.faza vključuje gradnjo novega objekta tržnice (1. etapa), prenovo dela objekta Glavni trg 25
ter ureditev Muzejske ulice (2. etapa),
2. faza vključuje ureditev Florjanovega trga.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost temelji na osnovi projektantske ocene vrednosti po izdelani PGD in PZI dokumentaciji.

2311063029 Ureditev mestnega jedra

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in
interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova
gospodarske javne infrastrukture.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Celoten projekt Ureditve mestnega jedra vključuje:
•
•

prenovo gospodarske javne infrastrukture,
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega
prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
PGD in PZI projektna dokumentacija je izdelana in predana, sredstva pa so predvidena za
izdelavo projekta izvedenih del (PID) in projektantski nadzor za sklop B.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0178 - Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija

2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

557.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in
interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova
gospodarske javne infrastrukture.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje:
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•
•

prenovo gospodarske javne infrastrukture,
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
izboljšanje prometnih razmer v mestu (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Sočasno s prenovo mestnega jedra se izvajajo tudi arheološke raziskave.
Projekt se financira iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0178 - Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocene temeljijo na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb.

2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in
interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova
gospodarske javne infrastrukture.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica vključuje:
-

-

-

prenovo gospodarske javne infrastrukture,
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme), Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem
mestnem jedru,
razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
povečanje prometne varnosti,
socialno in gospodarsko revitalizacija Rozmanove ulice,
izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi
Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom
skritega intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti posedanju ali celo
gostinskemu vrtu,
tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,
zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.
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V 2016 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP, v letu 2017 izdelana projektna
dokumentacije (PGD in PZI projekti), pričetek del je predviden proti koncu leta 2019, zaključek
pa 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0179 - Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi ocen iz investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije.

2311064003 Investicije v javno razsvetljavo

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam na področju sistema javne
razsvetljave. Sredstva so nujna, saj je sistem javne razsvetljave v veliki meri dotrajan in
zastarel.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam na področju sistema javne
razsvetljave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih potreb na terenu ter ocen stroškov oziroma realizacije
preteklih let.

2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z OPPN Šipčev hrib je v zvezi z novo načrtovano pozidavo in ureditvijo dostopov do obstoječih
objektov predvidena tudi ureditev komunalne opreme, za kar je bila že naročena projektna
dokumentacija. Gre za komunalno opremo, ki jo je potrebno zagotoviti zaradi nove pozidave in
komunalno opremo, ki je pomembna tudi zaradi navezav širšega območja in jo je potrebno
izvesti pred pozidavo načrtovanih objektov. V sklopu tega projekta se izvede tudi meteorni
kanal, prek katerega se bo odvodnjavalo širše območje Drske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-13-0086 - Ureditev GJI Šipčev hrib.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na izdelani projektni dokumentaciji in programu opremljanja za OPPN
Šipčev hrib.

2317062026 Urejanje romskih naselij

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve
pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne
opremljenosti bivalnih območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala
okoljske obremenitve in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja
komunalne opreme prostorsko umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh,
Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditev stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice),
tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Komunalno urejanje romskih naselij sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO
Novo mesto. Postavka se izvršuje v povezavi s projekti na področju integracije pripadnikov
romske skupnosti, zlasti s predvidenimi investicijskimi naložbami v družbeno infrastrukturo
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romskih naselij. Postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij in NRP
OB085-16-0137 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na oceni skrbnika postavke o strošku ureditve obstoječih naselij. Ocena
temelji tudi na izračunih okvirnih stroškov manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih
naseljih, ki so bili pripravljeni ob pripravi Strategije reševanja romske tematike v MONM in RRP
2014 - 2020. Stroški celostne ureditve obstoječih naselij in stroški ureditve romskega naselja so
ocenjeni na podlagi okvirnih stroškov urejanja naselij v MONM.

2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje
1.603.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu je predvideno nadaljevanje izvajanja projekta Prostorske in komunalne
ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje. V okviru projekta bo izvedena AKTIVNOST 4
(Izvedba komunalno infrastrukturnih ureditev – 1. etapa), ki obsega izgradnjo načrtovane
komunalne opreme, ki je predvidena s prostorskim aktom in parcelacijo zemljišč z namenom
ureditve gradbenih parcel na približno tretjini površine načrtovanega naselja. Sočasno se izvede
pripadajoči del ureditve zelenih površin. Aktivnost se nanaša na Žabjak, z morebitno
optimizacijo se predvidi dograditev manjkajoče komunalne opreme v Brezju.
Vzporedno bosta izvedeni zaključni fazi izvedbe minimalnih ureditev javne razsvetljave in
varnosti v cestnem prometu v vplivnem območju romskega naselja (pločnik in JR Dolenje
Kamence ter Ureditev hodnika za pešce Muhaber).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Postavka se
izvršuje v povezavi s projekti prostorskega in komunalnega urejanja romskih naselij Postavka
se navezuje na NRP OB085-16-0137 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje in NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg predloga pravic porabe temelji na oceni stroškov, določenih v Dokumentu indentifikacije
investicijskega projekta za investicijski projekt Prostorske in komunalne ureditve romskega
naselja Žabjak Brezje, stroški ureditve romskega naselja tudi na sestavinah predinvesticijske
zasnove (osnutek SD OPN 3, januar 2018), izvedba del v vplivnem območju (Ureditev pločnika
in JR v Dolenje Kamence in Ureditev hodnika za pešce Muhaber) pa na oceni stroškov
projektne dokumentacije na ravni PZI.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

1.553.001 €
530.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov obratovanja koncesije mestni potniški promet Novo
mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 59/99), aneks koncesijske pogodbe o izvajanju GJS, Odlok o načinu in pogojih
izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto (DUL št. 32/16), koncesijska pogodba z izbranim izvajalcem.
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12045102 Urejanje mirujočega prometa

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ukrepom za izboljšavo stanja na področju mirujočega prometa in vsem
aktivnostim na izdelavi sanacijskih ukrepov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ukrepom za izboljšavo stanja na področju mirujočega prometa in vsem
aktivnostim na izdelavi sanacijskih ukrepov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih potreb na terenu ter ocen stroškov oziroma realizacije
preteklih let.

12045106 Semaforske naprave

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja semaforskih naprav v Novem mestu
in izvedbo izboljšav v sistemu semaforskih naprav in druge svetlobne prometne signalizacije.
Del sredstev se nameni tudi za potrebe izvajanja meritev v prometu s pomočjo merilnih naprav
(table »Vi vozite«, prenosni števec prometa in stacionarni števec prometa) ter za kritje stroškov
električne energije. Skrbeli bomo, da bo zagotovljen varen in neoviran potek prometa, da bo
delo vzdrževanja opravljeno strokovno in redno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij, ocene
realizacije sredstev proračunske postavke in dejanskih potreb na terenu.

12045107 Arhitektonske ovire

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za odpravo grajenih ovir v prometnem okolju in izvedbo označevanja in
ločevanja različnih prometnih površin za prilagoditev prometnega okolja lažje in težje gibalno
oviranim osebam.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur. l. RS, št. 92/99 in 97/03),
zaznane potrebe po ureditvi prometnega okolja, priporočila s strani organizacij npr. slepih in
slabovidnih, društva invalidov, dejanskih potreb na terenu in realizacije preteklih let.

12045113 Usmerjevalni sistem

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje rednih nalog iz področja urejanja usmerjevalnega sistema
Novo mesto, kar zajema pripravo tehnične dokumentacije, vzdrževanja sistema, izvedbo novih
postavitev, zamenjav in odstranitev lamel, sodelovanja z DRSI in DARS in urejanja pasu za
postavitev prometne signalizacije v smislu odstranjevanja neusklajenih lamel s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah oziroma tistih, ki so v varovalnih pasovih
cest postavljene brez ustreznih soglasij
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocen stroškov oziroma realizacije preteklih let.
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12045114 Celostna prometna strategija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna prometna strategija mestne občine Novo mesto je bila sprejeta na seji Občinskega
sveta. Iz nje izhaja cela vrsta akcijskih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti. Sredstva so
namenjena za uresničitev le teh in kot osnova za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sprejeta cestna prometna strategija je osnova za pripravo in izvajanje projektov.

12045116 Parkirna hiša in parkirišča

126.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno delovanje, vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš. Sredstva so
potrebna za ureditev parkirišč skladno s politiko urejanja mirujočega prometa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij, ocene realizacije
sredstev proračunske postavke in pogodbe o vzdrževanju parkirnih hiš.

12045117 Najem površin za parkiranje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem parkirišč, ki so namenjena za parkiranje skladno s politiko
mirujočega prometa v Mestni občini Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb o najemu površin.

12045118 Prometna varnost in preventiva

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena porabi za potrebe delovnega telesa SPV in izvedbo prometno
varnostnih preventivnih ukrepov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l.
RS, št. 109/10, 82/13), Zakon o voznikih (Ur. l. RS, št, 85/16), tehnične specifikacije in tehnične
smernice za javne ceste. Sklepi imenovanih komisij pri delu SPV. Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS. št. 59/12).

12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa

21.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programa AVP na lokalni ravni programa dela SPV Novo
mesto (oglaševanje, izobraževanje, nakup prometno tehnične opreme, organizacija dogodkov,
idr.), izvajanje ukrepov na področju prometne varnosti in preventive.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, program aktivnosti AVP, Zakon o cestah (Ur. l.
RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/10, 82/13),
Zakon o voznikih (Ur. l. RS, št, 85/16), tehnične specifikacije iz področja prometne varnosti,
prometne signalizacije in opreme, sklep prometno tehničnih komisij SPV.

65

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

12045120 Avtobusna postaja NM - glavna

20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in rednemu čiščenju avtobusne postaje, rednemu
vzdrževanju zelenih površin, vzdrževanju in čiščenju sanitarij in čakalnice v objektu. Namenjena
so tudi tehničnemu varovanju in vzdrževanju varnostnega sistema.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni načrt rednih vzdrževalnih in drugih tehničnih del, potrebnih za nemoteno delovanje
avtobusne postaje.

12045122 Cestni promet - urejanje

94.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za:
vzdrževanje obstoječe prometne opreme in izvedbo novih rešitev v območjih umirjanja
prometa.
- izvajanje vzdrževalnih del na kolesarski infrastrukturi, za izvedbo izboljšav in odprav
pomanjkljivosti;
-

- urejanje avtobusnih postajališč v mestnem potniškem prometu in področju šolskih prevozov –
redno in investicijsko vzdrževanje;
- urejanje prehodov za pešce – vzdrževanje, načrtovanje, priprava projektne dokumentacije,
nove izvedbe in oprema;
- izvedbo prometne signalizacije (obnova, odstranitev, zamenjava, prestavitev, nova postavitev);
- vzdrževanje obstoječe prometne opreme in izvedbo novih rešitev v območjih umirjanja
prometa;
- izvajanje del za montažo, demontažo, vzdrževanje v fazi obratovanja, prestavitev in
zamenjavo merilnih naprav v prometu in pripadajoče druge opreme. S pomočjo merilnih naprav
se pridobiva podatke o prometnih tokovih, hitrosti udeležencev v prometu, strukturi prometnega
toka in drugo. Naprave se uporablja tudi pri izvajanju ukrepov za umirjanje prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi dejanskih potreb na terenu in realizacije preteklih let, Zakona o
cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, 99/15), Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje,
graditev in uporabo avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS, št. 37/03 in 106/11), Pravilnik o cestnih
priključkih na javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/09, 109/10), Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS,
št. 91/05) Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/10, 82/13), Zakon o voznikih
(Ur. l. RS, št, 85/16), tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste, pogodbe za
izvedbo prometne horizontalne signalizacije in prometne opreme z izbranim izvajalcem,
dejanske, ugotovljene potrebe na terenu, predlogi KS, OŠ, SPV, po nalogu SPV realizacija
preteklih let in drugo.

2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom gradnje, ki se bo v letu 2019 začela in predvidoma zaključila v
letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti

43.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob prenovi mestnega jedra se je zmanjšalo število parkirnih mest v samem mestnem jedru,
zato bomo v neposredni bližini mestnega jedra zagotovili dodatna oziroma nadomestna
parkirišča ob Težki vodi in sicer z razširitvijo in obnovo dveh že obstoječih parkirišč - na
Trdinovi cesti, ki smo ga spomladi 2018 že predali v uporabo in ob Težki vodi. Na parkirišču na
Trdinovi je 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za invalide, na parkirišču ob Težki vodi pa je
predvidenih 38 parkirnih mest, od tega 34 navadnih parkirnih mest, 2 parkirna mesta za
funkcionalno ovirane osebe in 2 parkirna mesta s polnilnico za vozila na električni pogon.
Cilj načrtovane investicije je:
•
•
•
•

pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih
avtomobilov v mestnem jedru,
izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa),
pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0170 - Parkirišča ob Kandijski cesti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi ocen iz investicijske dokumentacije.

2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so potrebna za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, platoja in tudi
deleža na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-15-0027-Ureditev glavne avtobusne postaje NM

67

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča. Izvedba opreme na
postajališčih v javnem mestnem potniškem prometu in na področju šolskih prevozov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0122 – Investicijski odhodki – avtobusna postajališča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališčih (Ur.
l. RS, št. 37/03 in 106/11), Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15), dejanske, ugotovljene
potrebe na terenu, predlogi KS, OŠ, SPV, realizacija preteklih let in drugo.

2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namena ureditvi avtobusnega postajališča, pločnika, prehoda za pešce in brvi
preko potoka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-18-0171 – Šolska pot Lešnica - Otočec
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost del za izvedbo.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

7.840.485 €

11064004 Javna razsvetljava - tokovina

225.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij in ocene
realizacije sredstev proračunske postavke.

11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje

117.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanja javne
razsvetljave. Redno vzdrževanje javne razsvetljave obsegajo zamenjavo svetil in svetilk,
zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav
za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
intervencije na javni razsvetljavi, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedba dodatnih
obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve, ki
jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelava letnega plana načrta urejanja javne razsvetljave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi dejanskih potreb in pogodbe o vzdrževanju javne
razsvetljave.
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13045101 Vzdrževanje občinskih cest

1.880.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest. Po Odloku o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti je na območju Mestne občine Novo mesto
412,072 km kategoriziranih cest, od tega 155,046 km lokalnih cest, 254,305 km javnih poti ter
2,721 km kolesarskih poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko
vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) in letno
vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne
signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij ter ocene na podlagi
sklenjene koncesijske pogodbe za redno vzdrževanje kategoriziranih cest.

13045102 Popravilo mostov

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter,
Otočec). Dela se izvajajo v sklopu koncesije za redno vzdrževanje cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih oziroma ocenjenih potreb.

13045103 Odškodnine in drugo

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in
na katerih so neurejena lastninska razmerja iz preteklih let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi že sklenjenih pogodb o odkupih zemljišč po katerih potekajo
kategorizirane ceste.

13045104 Obnova mej ob javnih poteh

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskih postopkov, ki so osnova za nadaljnje postopke
(odkupi, kategorizacija občinskih cest...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb ter podanih predlogov
občanov.
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2311064007 Urejanje pešpoti

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo pešpoti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB85-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti za izdelavo tehnične dokumentacije za
investicije v projekte.

2312045103 Urejanje kolesarskih stez

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo ukrepov na podlagi izdelane projektne dokumentacije za
ureditev kolesarskih povezav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB85-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjenih vrednosti za izvedbo ukrepov za investicije v
kolesarsko infrastrukturo.

2312045104 Sava Krka Bike

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom »S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)«, ki je skupni projekt štirinajstih občin
posavske in dolenjske regije ter Direkcije RS za infrastrukturo, se v prostor umešča državna
kolesarska povezava, ki bo urejena in zgrajena fazno. Projekt sodi v sklop projekta
vzpostavljanja državnih kolesarskih povezav in mreže regionalnih kolesarskih poti. Projekt se
izvaja v fazah. Prva faza, ki je bila zaključena v letu 2016, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je
osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) za vključitev
projekta v državni Načrt razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri
projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto.
Med občinami pristopnicami je bil v letu 2015 sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v
proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljamo sredstva v višini vsaj 10.000 EUR za
pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Predvideno je, da se iz državnega proračuna
zagotavljajo označitve poti, medtem ko je v interesu občine, da izvede gradnjo poti in odkupe
zemljišč. V letu 2019 je tako predvideno nadaljevanja izgradnje kolesarske mreže.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0092 Sava Krka Bike. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja
celostno urejanje trajnostnega prometa in PP 15029003 Izboljšanje stanja okolja - 11056003
Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvideni stroški so opredeljeni v okviru dogovora med Direkcijo RS za infrastrukturo, RRA
Posavje in RC Novo mesto, ki so utemeljeni v okviru že pripravljene investicijske dokumentacije
za celotni projekt.
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2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0111 – Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za večje posege - najnujnejše sanacije cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0115 – Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejetem OPPN je predvideno nadaljevanje projekta. Sledi naročilo projektne
dokumentacije PGD in PZI, investicijske dokumentacije ter izvedba odkupov potrebnih zemljišč.
Nosilec projekta bo Ministrstvo za infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 085-15-0073 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun stroškov investicije temelji na izdelanem idejnem projektu in potrjeni investicijski
dokumentaciji (PIZ).

2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

1.473.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Levičnikove ceste ni zgrajene varne infrastrukture za pešce in kolesarje, prav tako
ni urejene cestne razsvetljave. Z investicijo se uredi varna prometna povezava, kjer imajo varen
koridor vsi udeleženci v prometu. Predviden začetek gradnje je v letu 2018. Sredstva se
predvidijo za nadaljevanje gradnje povezave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 3. faza371.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu je Ministrstvo za
zdravje pristopilo h gradnji Urgence pri Splošni bolnišnici, Zdravstveni dom Novo mesto pa k
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ureditvi parkirišč pri ZD za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve nove urgence in
parkirišč po izdanih soglasjih predvidele navezavo na novo predvideno javno meteorno
kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo odpadnih voda na predvideno rekonstruirano
fekalno kanalizacijo v stari Šmihelski cesti in delno na Kandijski, je Mestna občina Novo mesto
pristopila k ureditvi gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture v skupni dolžini 195 m se je izvajala po etapah, I. in II. etapa v
skupni dolžini 88 m je bila izvedena v letu 2016, sočasno z izgradnjo Urgence in parkirišč pri
zdravstvenem domu, izvedba III. etape v dolžini 107 m (od priključka v urgenco oz. SB do
priključka na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste), pa je predvidena v letu 2019. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo ločenega
sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-15-0117 - Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks NM - 3. faza.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi ocen iz investicijske in projektne dokumentacije.

2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradnjo brvi čez Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in
kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Nova brv bo povezovala območje Broda z območjem
Bršljina. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0144 Brv in kolesarska pot Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v
občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa in PP 15029003 Izboljšanje stanja
okolja - 11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za potrebe priprave projektne dokumentacije in odkupov zemljišč.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob
regionalni cesti R2-419 na odseku 1203 Soteska - Novo mesto od km 11+090 do km 9+540,
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče in sprememba obstoječega hodnika za pešce in kolesarske steze od km 10+420 do
km 11+710 v dolžini 1290 m..
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi ocen iz investicijske dokumentacije.

2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

143.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana in recenzirana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča državnih cest
v Žabji vasi (G2-105 in R2-419). Sredstva so namenjena za pričetek investicij, ki se
sofinancirajo v sodelovanju z DRSI.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe 3. faze rekonstrukcije Šmihelske ceste in sicer od križišča
Smrečnikove ulice do pokopališča z ureditvijo obojestranskega pločnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. Sredstva so
namenjena za novelacijo obstoječe projektne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045129 Ureditev Westrove ulice

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Westrovi ulici z ureditvijo površin za pešce
in kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena za
projektno dokumentacijo in izvedbo odkupov potrebnih zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

977.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradnjo brvi čez Krko med Loko in Kandijo s peš in kolesarsko
navezavo na levi in desni breg. Nova brv bo povezovala območje Kandije in zaledja z
območjem centra. Gradnja je predvidena v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija. Projekt v povezavi z ostalimi
investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa in PP 15029003
Izboljšanje stanja okolja - 11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045132 Križ. Ločna

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju križišča Ločna se uredi desne zavijalne pasove iz smeri Žabje vasi in smeri centra.
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo obstoječega križišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0081 Križ. Ločna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je ureditev varnega priključka iz smeri Stopiče na regionalno cesto. Nosilka
projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer. Sredstva so
namenjena za rekonstrukcijo obstoječega križišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-15-0082 Križišče Stopiče
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas

350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba rekonstrukcije odseka regionalne ceste R3 664/2501 Gaber Uršna sela - Novo mesto, z
ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča od podvoza z
železniško progo do OŠ v Birčni vasi in izvedba avtobusnega postajališča v naselju Birčna vas.
Sredstva so namenjena za načrte, nakupe zemljišč in samo rekonstrukcijo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas OB085-15-0080.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena projektantskih storitev in potrebnih odkupov/služnosti ter ocena stroškov izvedbe.

2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os. Sredstva so
namenjena za izvedbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045142 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč, po dejanski parcelaciji oz. izgradnji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045143 Razširitev Ločenskega mostu

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanje in umestitev kolesarskih površin na Ločenskem mostu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.

2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

303.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije,
odkupe zemljišč ter gradnjo kolesarske povezave med območjema Drske in Bršljina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.
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2313045146 Nova ureditev Kandijskega mostu

408.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

obnova Kandijskega mostu s spremembo prometne ureditve po načelu skupnega prometnega
prostora
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

tehnična, projektna dokumentacija: Elaborat P1804-E, marec 2018, DIIP za projekt Nova
ureditev Kandijskega mostu

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavosti na kmetiji

260.308 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejstvo je, da se v zadnjem desetletju na celotnem območju občine število registriranih
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ne povečuje v zadostnem obsegu. Tovrstne dejavnosti
predstavljajo kmetijam dodaten zaslužek in s tem izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja
ter hkrati nudijo možnosti samozaposlitve za družinske člane, zato občina skozi javni razpis za
razvoj kmetijstva in podeželja vzpodbuja registracijo novih oblik dopolnilnih dejavnosti in podpira
modernizacijo in širitev že obstoječih.
S sofinanciranjem naložb v dopolnilne dejavnosti na kmetiji pričakujemo doseganje izboljšanje
dohodkovnega položaja kmetij, utrjevanje njihovega tržnega položaja, ustvarjanje novih
delovnih mest na kmetijah, nove podjetniške iniciative, večjo stopnjo samooskrbe in ohranjanje
poseljenosti podeželja. Prav tako pričakujemo povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki
opravljajo storitve in trženje proizvodov s kmetij.
Predmet podpore je sofinanciranje investicij v zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti, z namenom izboljšanja dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov kmečkega
gospodinjstva. Cilj je sofinanciranje investicij, usmerjenih v skupine in vrste dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/14 in
57/15). Pomoč se dodeljuje na podlagi pravilnika in javnega razpisa po pravilu "de minimis" in
mora biti priglašena na Ministrstvo RS za finance.

14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je, v skladu z nacionalno uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij, s
sofinanciranjem zavarovalnih premij v živinoreji in v rastlinski pridelavi spodbuditi kmete k
večjemu obsegu zavarovanj, s ciljem zmanjšati izpad prihodka zaradi posledic in tveganj, ki jih
pri pridelavi hrane povzročijo bolezni domačih živali ali naravne nesreče v tekoči kmetijski
pridelavi. Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči na podlagi pravilnika in
javnega razpisa.
S sofinanciranjem zavarovalnih premij pričakujemo zmanjšanje posledic tveganj škod po
boleznih in naravnih nesrečah na kmetijskih gospodarstvih
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14042111 Zavetišče za zapuščene živali

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za
izvajanje namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču - psov in mačk, veterinarskih
storitev. Izvajanje storitev je urejeno in določeno s koncesijsko pogodbo za opravljanje javne
službe zavetišča za zapuščene živali, ki jo je občina sklenila z Turk zavetišče za živali, d.o.o.,
Zajčji vrh pri Stopičah. Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z
upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču. Cilj financiranja dejavnosti zavetišča je
zaščita zapuščenih živali v skladu s področno zakonodajo tj. ustrezna namestitev, oskrba in
zdravstveno varstvo zapuščenih živali v zavetišču.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in ocene potrebnih
sredstev v tekočem letu z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe zapuščenih živali v zavetišču.
Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov zavetišča in
posredovanih poročil o oskrbi zapuščenih živali v zavetišču.

14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije

94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno kmetijsko
proizvodnjo, in sicer: sofinanciranje naložb v različne panoge živinoreje in sofinanciranje naložb
v različne panoge rastlinske pridelave, s ciljem izboljšati samooskrbo s hrano v občini in ohraniti
manjše in srednje velike kmetije na območju občine.
Sredstva so tako predvidena za sofinanciranje rekonstrukcije in adaptacije hlevov, tehnološko
opreme hlevov, nabavo kmetijske mehanizacije in opreme, postavitev rastlinjakov s pripadajočo
opremo, postavitev pašnikov in izvedbo agromelioracij (npr. krčenje drevesne zarasti,
odstranjevanje kamenja, izravnava zemljišča, nasipavanje rodovitne zemlje ipd.), s ciljem
tehnološke posodobitve kmetij, preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanja
rodovitnosti tal in s tem pridelave kakovostnejših kmetijskih pridelkov.
Prav tako so sredstva na proračunski postavki namenjena sofinanciranju naložb v obnavljanje
kulturne dediščine na podeželju (obnovi in rekonstrukciji objektov kot so npr.: kozolci, skednji,
kašče, sušilnice sadja, mlini ipd.), s ciljem varovanja in ohranjanja le-te in s tem izboljšanja
kakovosti življenja na podeželju in večje gospodarske vitalnosti podeželja.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči na podlagi pravilnika in javnega
razpisa. S povečanjem sofinanciranja naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev
pričakujemo povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine, ustvarjanje novih
delovnih mest na kmetijah, ohranjanje nepremične kulturne dediščine na kmetijah,
preprečevanje zaraščanja podeželja.
Znotraj navedenega ukrepa se skozi javni razpis sofinancira tudi ukrep Pomoč za naložbe za
ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. V zadnjih letih se
povečuje število vlog za obnovo kulturne dediščine na kmetijah (kozolci, skednji, kašče, mlini
ipd.), ki s prenovo služijo kot gospodarski objekti za shrambo sena in strojev, obenem pa se
ohranja njihova dediščinska vrednost. V ta namen občina s povečanjem finančnih sredstev na
navedeni proračunski postavki še dodatno podpira obnavljanje in ohranjanje objektov kulturne
dediščine na kmetijah in hkrati videz kulturne krajine na podeželju.

14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne velikostne
strukture kmetij (po zadnjih podatkih ima 70 % vseh kmetij v občini v lasti manj od 5 ha
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kmetijskih površin) spodbuditi združevanje in menjavo kmetijskih in gozdnih zemljišč na
območju občine, s ciljem omogočiti kmetijam večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč
in s tem zmanjšati stroške pridelave. Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči
na podlagi pravilnika in javnega razpisa.
S sofinanciranjem naložb v zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč pričakujemo izboljšanje
velikostne strukture kmetij v občini, boljši dostop do zemljišč oz. parcel in s tem izboljšano rabo
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je podpora društvom oz. združenjem, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Novo mesto in katerih cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička. Podpore so namenjene sofinanciranju neprofitnih aktivnosti
in sofinanciranju materialnih stroškov društev oz. združenj in ne predstavljajo državno pomoč.
Cilj ukrepa je omogočiti izvedbo programov dela navedenim društvom oziroma združenjem.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi pravilnika in javnega razpisa in ne
predstavljajo državno pomoč.
S sofinanciranjem dejavnosti društev oz. združenj pričakujemo izboljšanje in obogatitev
socialnega in kulturnega življenja na podeželju ter na relaciji mesto - podeželje.

14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje

17.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtovana za transfer za sodelovanje izvajalcu pristopa CLLD, Razvojnemu centru
Novo mesto, ki je glavni nosilec Lokalne akcijske skupine DBK, v okviru katere se pripravlja
izvedba sofinanciranja razvojnih projektov na podeželju. MONM kot članica LAS DBK sodeluje v
skupščini in upravnem odboru, ter nudi podporo potencialnim prijaviteljem iz vrst krajevnih
skupnosti MONM.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za proces pri izvajanju pristopa CLLD na regijski ravni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predpisi na podlagi katerih temelji delovanje MONM v okviru LAS DBK:
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16)
Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi
Skupnost v programskem obdobju 2014–2020, MKGP, junij 2015
Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, oktober
2015
Pogodba o nalogah vodilnega partnerja s partnersko institucijo, december 2015
Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina 2014–2020,
januar 2016

14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture po programu
Zavoda za gozdove. Dejavnost se delno financira preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki
gozdov ter ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocene temeljijo na podlagi letnega plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove RS.

4015 OBČINSKA
PODJETNIŠTVO

UPRAVA

-

RAZVOJNI

PROJEKTI

15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

IN

99.480 €
8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja svetovanja, informiranja in storitev točke eVEM. Namen programa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem
nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva: osnovna svetovanja,
povezana z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje o aktualnih podjetniških razpisih,
spremembah zakonodaje, aktualnih dogodkih za podjetnike, izvajanje postopkov registracije,
postopkov statusnih sprememb in izbrisa podjetij po e-poti. Ciljna skupina programa so mladi,
študentje, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani, ki s
pomočjo programa lažje ustanavljajo podjetja, se informirajo in pridobijo potrebna znanja za
vstop na samostojno podjetniško pot ter premagovanje ovir na podjetniški poti, v vseh fazah
podjetniškega ciklusa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predlogov pravic porabe temelji na Poročilu o delovanju v letu 2017 in potrjenem
Podrobnem načrtu dela za leto 2018, kjer so za vsak projekt navedene aktivnosti na projektu in
njihov doprinos za MONM.

15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih
podjetnikov
5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji in izvajanju različnih podjetniških programov, ki vključujejo:
dodatna izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov ter mladih, ki se s
podjetništvom šele srečujejo, strokovnih predavanj, seminarjev, posvetov, delavnic, interaktivnih
dogodkov, ter drugih podpornih aktivnosti za spodbujanje podjetništva. Ciljna skupina so fizične
osebe, obrtniki in podjetniki s sedežem v MONM, ki z osvajanjem novih znanj ali uspešneje
vstopajo na samostojno podjetniško pot ali že izboljšujejo svojo konkurenčnost na trgu.
Ključna vloga MONM je v podpori pri začetnih korakih v svetu podjetništva po vsej izobraževalni
vertikali, podpori startup podjetništvu, podjetniškim krožkom in vsem dogodkom, ki spodbujajo
razvoj podjetništva v lokalnem okolju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predlogov pravic porabe temelji na Poročilu o delovanju v letu 2017 in potrjenem
Podrobnem načrtu dela za leto 2018, kjer so za vsak projekt navedene aktivnosti na projektu in
njihov doprinos za MONM.

15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik
22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programa Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik (PIP) v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto. Program je pomemben za
ustvarjanje novih inovativnih podjetij s potencialom rasti ter pozitivno vpliva na razvoj
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podjetniške miselnosti in novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi, brezposelni, zaposleni) v
lokalnem okolju.
Cilj programa PIP je omogočiti mladim inovativnim podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji
dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter dostop do ustreznih strokovnih znanj in pomoči
pri razvoju poslovne ideje, rasti in prodoru na nove trge.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predlogov pravic porabe temelji na Poročilu o delovanju v letu 2017 in potrjenem
Podrobnem načrtu dela za leto 2018, kjer so za vsak projekt navedene aktivnosti na projektu in
njihov doprinos za MONM.

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen sheme je z danimi garancijami in ugodnimi posojili bank spodbujati razvoj podjetništva v
regiji, prispevati k povečanju števila novih podjetij in delovnih mest, pomagati podjetnikom
začetnikom in mladim podjetjem lažjo pot do pridobitve finančnih sredstev za zagon.
Cilj sheme je mikro in malim podjetjem ponuditi ugodne finančne spodbude za realizacijo
zastavljenih ciljev podjetja, tako na področju investicij kot na področju novih delovnih mest. in
obratnih sredstev. Tudi v letu 2019 je cilj s prenovljeno shemo nuditi ugodne kredite za
podjetnike začetnike in Start-up podjetja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko in sklenjene pogodbe.

15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena podjetjem na območju Mestne občine Novo mesto in so se znižala
glede na ponovno oceno.
Cilj je spodbujanje podjetništva v regiji, prispevati k povečanju števila novih podjetij in delovnih
mest, pomagati podjetnikom začetnikom in mladim podjetjem za lažjo pot do pridobitve
finančnih sredstev za zagon.

15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanj nalog spodbujanja regionalnega razvoja.
Program izvaja Razvojni center Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti.

15041119 Koordinacija regijskih projektov

7.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena koordinaciji regijskih projektov. Program izvaja Razvojni center Novo
mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti.
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15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center Novo mesto je zagnal samostojno enoto Center razvoja, raziskav in inovacij
Jugovzhodne Slovenije (CRRI), ki je v letu 2017 začel polno delovati. Center je ustanovljen z
namenom uresničevanja poslanstva nudenja podpore predvsem malim in srednjim podjetjem,
da se bodo lažje prilagodila novim razmeram. Z robotizacijo in avtomatizacijo bodo postala
konkurenčna in sposobna prodajati na najzahtevnejši trgih. S tem dejanjem bo ustvarjena boljša
podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, ki bodo delovanju dala dodatni zagon. MONM v
planiranem obdobju treh let sofinancira aktivnosti CRRI skupaj z občinami iz regije, kjer
gospodarske družbe in samostojni podjetniki ustvarijo več kot 100 mio EUR letnih prihodkov in
zaposlujejo več kot 1000 oseb (Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Šentjernej, Trebnje).
CRRI je priložnost za pridobitev novih kompetenc, ki bodo prispevale k skupnim prizadevanjem,
da bi bila JV Slovenija tudi v prihodnje regija odličnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izhajajo iz planirane vrednosti sofinanciranja, opredeljenega s Partnerskim
sporazumom za zagon projekta ter Poročilih o realizaciji iz preteklih obdobij, skladno s časovno
dinamiko partnerskega sporazuma.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
16047304 Projekti na področju turizma

484.837 €
31.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru občine želimo pričeti z različnimi policy ukrepi za spodbujanje večje aktivnosti
turističnih ponudnikov v skladu z izhodišči Strategije razvoja turizma v Mestni občini Novo
mesto. V okviru proračunske postavke občina razpisuje sredstva, ki so namenjena
sofinanciranju javnih prireditev in drugih dogodkov, izdajanja publikacij in promocijskih aktivnosti
prijavitelja za namene turistične promocije destinacij na območju Mestne občine Novo mesto.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja
materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre za namensko porabo sredstev v predvideni višini pobrane turistične takse.

16047312 Zavod Novo mesto - turizem

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leta 2016 ustanovljeni Zavod Novo mesto, ki ima nalogo trajno razvijati področje turizma. V letu
2019 so načrtovane prve zaposlitve ter programski stroški na področju turizma, ki jih Zavod
Novo mesto izvaja preko organizacije prireditev, promocijskih aktivnosti in aktivnosti podpore
turističnemu sektorju v MONM.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zavod Novo mesto organizira dogodke in prireditve, izobraževanja in predstavitve ter izvaja
promocijske kampanje za razvoj turistične gospodarske panoge.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
71/17 in 13/18-ZJF-H), Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL št. 35/16).
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16047313 Turistično informacijski center

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlok o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo
mesto določa izvajanje koncesije za delovanje Turistično informacijskega centra, ki informira
turiste, zbira podatke za potrebe informiranja, sprejema in posreduje predloge in pritožbe
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo, trži turistično ponudbo skladno z letnim programom
dela, sodeluje pri aktivnostih za spodbujanje celovitih turističnih proizvodov turističnega
območja, organizira in vodi vodniške službe vključno z registrom vodenj turističnih vodnikov,
prodaja vstopnice za dogodke javnih zavodov, distribuira promocijski material ter ostale
aktivnosti skladne s koncesijsko pogodbo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi koncesijske pogodbe in porabe sredstev v preteklem
letu z oceno potrebnih sredstev v tekočem letu.

16047314 Mestna kartica

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sistem mestne kartice predstavlja uvedbo enovitega identifikacijskega računa za uveljavljanje
občanovih pravic v mestni občini, kar omogoča koriščenje storitev lokalne skupnosti na
področjih kot so storitve javnega prevoza, storitve izposoje koles, storitve uporabe električnih
polnilnic, vstopnine, članarine knjižnic itd. Kartica bo omogočala tudi identifikacijo oz. plačilo
različnih storitev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je mestna občina. Mestna
kartica bo izvedena v obliki brezkontaktne pametne kartice in mobilne aplikacije za pametne
telefone, celoten sistem pa bo sledil analizi potreb in možnosti uporabe kartice v mestni občini.

2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome in osebna vozila na lokaciji športnorekreacijskega parka Portoval.
Investicija bo obsegala ureditev postajališča za avtodome (6 pakirnih mest, eno oskrbovalno
mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bo
občina s tem nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo. V preostalem delu znotraj
cestne zanke se predvidi oz. uredi parkirišče za osebna vozila, kar bo prispevalo k ureditvi
stihijskega parkiranja v času vadb in prireditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki so vezani na projekte v okviru proračunske postavke in NRP OB085-18-0180
Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost projekta temelji na podlagi primerljivih projektantskih predračunov za
izgradnjo PZA in parkirišč za osebna vozila.
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4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin

2.758.817 €
196.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine
Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev in izvedenskih mnenj,
davčnih obveznosti, taks in ostalih stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na izkazanih potrebah preteklega proračunskega obdobja.

2317062002 Vzdrževanje nepremičnin

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nujnim sanacijskim delom na
nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085 - 17 - 10129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena izkustveno glede na cene na trgu.

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo
strokovnih podlag in meril za odmero komunalnega prispevka oziroma za izdelavo programov
opremljanja, ki so pravna podlaga za izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Programi opremljanja za novo načrtovano komunalno opremo so povezani z izvajanjem
investicij v komunalno opremljanje zemljišč oziroma izboljšav ali z izvajanjem komunalne
opreme po sprejetih občinskih prostorsko izvedbenih aktih. Programi opremljanja zemljišč so
potrebni zaradi ocene stroškov komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo, določitev osnov
za odmero komunalnega prispevka in razdelitve stroškov komunalnega opremljanja zemljišč
med zavezance za plačilo komunalnega prispevka in občino. V primeru ko komunalno opremo
gradi eden izmed investitorjev na območju, ki se komunalno opremlja (oziroma na območju
OPPN), ki je z občino sklenil pogodbo o opremljanju, pa je program opremljanja potreben tudi
zaradi poračunavanja vlaganj investitorja v komunalno opremo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na primerljivih ponudbah za izdelavo posameznih programov opremljanja in
številu programov opremljanja, ki jih je potrebno pripraviti v tem letu.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic610.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih,
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov). Pridobivali bomo nepremičnine ali dele, ki
ne spadajo v okvir posameznih investicij, pa je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena
gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti),
oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog.
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Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno
pravico v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega so odhodki načrtovani tudi na področju
pridobitve stvarnih pravic na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je predvidena izgradnja
infrastrukture, ki ne sodi v okvir posameznih investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena izkustveno glede na porabo sredstev preteklega proračunskega
obdobja, upoštevajoč izpolnitev zakonskih obveznosti (odkup že zgrajene infrastrukture) in
zasledovanje cilja po nakupu strateško pomembnih nepremičnin, ki bodo na trgu.

2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 2.
faze komunalnega urejanja obrtno industrijske cone Livada.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba 2. faze oziroma dokončanje komunalne opreme zemljišč po določilih OPPN
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti je potrebna zaradi interesa za nadaljnjo
pozidavo zemljišč na območju navedene gospodarske cone in že podanih vlog za izdajo
gradbenega dovoljenja. Dokončanje komunalne opreme bo v skladu s programom opremljanja
izvedel investitor, ki je po sklenjeni pogodbi o opremljanju z Mestno občino Novo mesto zgradil
že 1. fazo komunalne opreme, za kar mora z MONM skleniti aneks k pogodbi o opremljanju.
Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč zagotavljajo investitorji pozidave na območju
navedenega OPPN po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 15/2014).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija se ne izvaja iz proračuna MONM. Navezuje se na proračunsko postavko
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, na kateri se zagotavlja določena sredstva za
stroške v zvezi s pripravo zemljišč za gradnjo komunalne opreme.

2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava

1.216.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji
Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je
namenjeno predvsem malemu gospodarstvu.
Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev
ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe gradnje komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone Na Brezovici se
predvidi nadaljevanje gradnje komunalne opremljanje. Sredstva so namenjena izgradnji
notranje povezovalne ceste, ki bi omogočila dostop in ureditev novih komunalno opremljenih
zemljišč, za potrebe širitve gospodarske cone.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del in na izkustveni podlagi že izvedenih projektov.

2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev na tej postavki omogoča prevzemanje obveznosti občine pri odkupih
zemljišč za izgradnjo komunalne opreme, ki jo je po določilih OPPN Bučna vas- vzhod/1 (Uradni
list RS, št. 101/09) potrebno zgraditi zaradi novo načrtovane pozidave na navedenem območju.
Pri tem bo s strani občine potrebno odkupiti zemljišča pod načrtovano cesto v površini cca
1.860 m2. Gre za aktivnosti, ki so se začele izvajati že v letu 2018 in se bodo glede na
zagotovljena proračunska dokončale v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju med
zainteresiranim investitorjem in občino po s tem namenom sklenjeni pogodbi o opremljanju.
NRP OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas-vzhod/1.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je sprejeti OPPN Bučna vas- vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), ki določa zemljišča,
ki jih je potrebno zagotoviti v zvezi z gradnjo načrtovane nove komunalne opreme in
rekonsktrukcijo obstoječe komunalne opreme in izdelana projektna dokumentacija, predložena
s strani investitorja, ki je izrazil interes za izvedbo potrebne komunalne opreme na podlagi
sklenjene pogodbe o opremljanju z občino. Pri oceni vrednosti zemljišč pa izhodišča temeljijo na
izdelanih cenitvah in izkušnjah pri nakupih in prodajah tovrstnih nepremičnin.

2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage

155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena. V sklopu komunalne opreme je med drugim potrebno zgraditi dostopne ceste in
obstoječo mešano kanalizacijo po ulici na Brodu nadomestiti s kanalizacijo v ločenem sistemu,
kar je pogoj za nadaljnjo gradnjo objektov na območju navedenih OPPN. V okviru te
proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedo dela komunalne opreme po OPPN
Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage z rekonstrukcijo mešane kanalizacije po ulici na Brodu
in odkupi zemljišč za ureditev dostopnih cest. Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč
zagotavljajo investitorji pozidave na območju navedenih OPPN s plačilom komunalnega
prispevka po Odloku o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
«Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage" (DUL, št 8/15).
85

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na proračunsko postavko: Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
NRP OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na projektantskih ocenah iz programa opremljanja in Odloka za OPPN Mrzla
dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
2.153.365 €

18061002 Upravljanje s stanovanji

74.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne
občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v
večstanovanjskih stavbah, prispevkov v rezervni sklad, stroškov tekočega vzdrževanja
stanovanj, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in
servisov na skupnih delih in napravah večstanovanjskih stavb, sorazmernih deležev za
vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih stavb, obratovalnih stroškov za
nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne
odgovornosti lastnika stanovanj (stanovanjski zakon) in druge nepredvidene stroške.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in
predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

2318061002 Vzdrževanje stanovanj

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanj. Republika
Slovenija je v letošnjem letu prenesla v last Mestni občini Novo mesto pet stanovanj, ki jih je
potrebno obnoviti. Za leto 2019 načrtujemo obnovo štirih stanovanj, ki jih bomo namenili
neprofitnemu najemu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-17-0120 - Vzdrževanje stanovanj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev za obnovo stanovanj v podobnem stanju in
predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

1.958.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da
se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.
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4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

426.000 €

19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja
prostorskega razvoja

234.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorski razvoj in izvajanje investicij sloni na trajnostnem in pravočasnem prostorskem
načrtovanju, ki obsega ob sprejetem OPN predvsem pripravo občinskih izvedbenih prostorskih
aktov in strokovnih podlag zanje, pripravo idejnih študij, študij variant, idejnih projektov in drugih
strokovnih podlag za investicije, ki še niso uvrščene v proračun oziroma za katere še ni odprt
načrt razvojnih programov.
Sredstva so predvidena za nadaljevanje že pričetih projektov v letu 2018 ali prej (redne
spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 2) in dokončanje postopkov priprave OPPN za
občinske investicije, ki bodo pričeti v letu 2018).
Sredstva so namenjena tudi za pripravo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov in
strokovnih podlag za prostorske ureditve v javnem interesu (javni natečaji, študije lokacij,
urbanistične delavnice, arheološke raziskave, geološko-geomehanska poročila, recenzije
prostorskih aktov in druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in pripravo investicij).
Za potrebe priprave prostorskih aktov so sredstva na postavki namenjena tudi za uradne
objave, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju ter druge stroške, ki nastanejo v
procesu priprave prostorske dokumentacije.
V okviru te postavke je del sredstev namenjen tudi za podporo vključevanja javnosti v
prostorsko načrtovanje in izobraževalnim akcijam po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah kot je
projekt «Arhitektura in otroci«, ki ga MONM izvaja že od leta 2012.
Sredstva so namenjena tudi za vodenje in nadgrajevanje prostorskih podatkov, ki so v občinski
pristojnosti poleg tega pa še:
- za izdelavo geodetskih načrtov za občinske podrobne prostorske načrte oziroma strokovne
podlage, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
- za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema občine (PISO) ,
- razvojne projekte GIS kot podpore pri prostorskem načrtovanju in upravljanju s premoženjem
občine,
- izvajanje nalog na področju vzpostavitve prostorsko informacijskega sistem na podlagi ZUreP2, ki so v občinski pristojnosti.
Mestna občina Novo mesto ima sprejeto Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030 (TUS),
ki določa celostne ukrepe za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja in izvedbeni
načrt TUS, ki sta podlaga za izbor projektov za pridobitev neposrednih sredstev iz mehanizma
celostnih teritorialnih naložb (CTN). Projekti morajo biti celoviti, tako da z medsebojnim
dopolnjevanjem na povezan način prispevajo k doseganju ciljev zastavljenih v TUS, pri čemer
morajo prispevati k ciljen vsaj dveh prednostnih osi iz Operativnega programa.
V letih 2017 in 2018 je MONM na podlagi 1. poziva ZMOS po posameznih prednostni oseh (4.1,
4.4 in 6.3 iz OP) že prijavila operacije (projekti, aktivnosti…), za financiranje preko mehanizma
CTN. V. letu 2019 pa bo sledil 2. poziv ZMOS.
Sredstva na PP so namenjena tudi za pripravo operacij, projektov oz. aktivnosti in za izdelavo
strokovnih podlag ter druge potrebne dokumentacije za projekte, ki se bodo pripravljali na 2.
poziv ZMOS za črpanje sredstev iz mehanizma CTN obdobju 2014-2020 in še niso v fazi
projektne obdelave v drugih sestavinah proračuna, so pa uvrščeni v izvedbeni del TUS.
87

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje predvsem v povezavi s projekti na področju investicij in prostorskega
načrtovanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi potrebnih sredstev za dokončanje že začetih
projektov iz preteklega leta, na realizaciji preteklih let in na podlagi ocenjene vrednosti za
predvidene storitve.

19062010 Operativni stroški varstva okolja in narave

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za pripravo strokovnih podlag s področja varstva okolja, ki so
potrebne v postopkih prostorskega načrtovanja, za spremljanje izvajanja sprejetega Občinskega
programa varstva okolja (OPVO), za noveliranje podatkov o stanju okolja v občini, za ukrepe
ohranjanja narave v občinski pristojnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v povezavi s projekti na področju prostorskega načrtovanja - PP
19062009.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta in oceni skrbnika PP
o porabi v tekočem proračunskem letu.

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost skrbi za izvedbo nujnih ukrepov pomoči pri reševanju minimalnih bivanjskih
pogojev. Predvideni so projekti varovanja zdravja, kot je deratizacija in dezinfekcija, urejanje
dostopa do bivalnih enot po makadamskih cestiščih ter postavitve in vzdrževanja mobilnih enot
za potrebe predšolskega in obšolskega izobraževanja romskih otrok. Predvideni so tudi projekti,
ki prispevajo k primerni urejenosti okolja in izobraževanju Romov. Izvajanje projektov ima
dolgoročno permanenten značaj, ki vedno sledi trenutnim potrebam urejanje bivanjskih razmer
Romov v MONM.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejanje kritičnih bivalnih razmer v romskih naseljih.

2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj

157.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Gorjanci (Zgodba o Gorjancih) je predvidena izdelava strokovne podlage za
urejanje Gorjancev in Podgorja kot območja ohranjene narave in ohranjanja kulturne dediščine
(Krajinska zasnova Gorjancev), urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične
infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (primer nujna ureditev tematskih in
pohodniških poti) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in
varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih – posledično bodo potrebni
odkupi zemljišč). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na
področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter
trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.
Sredstva na PP so namenjena za nadaljevanje aktivnosti iz leta 2017 in 2018 za realizacijo oz.
izvedbo aktivnosti v okviru prijave na razpis INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj.
Postavka se izvršuje v povezavi s projekti, ki geografsko segajo na območje Gorjancev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost projekta temelji na podlagi tretje prijave projekta »Ohranitev in razvoj
dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z akronimom
»zelENOgorje« skupaj s šestimi partnerji na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
20022001 Dejavnost CZ

1.347.900 €
14.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsakoletna naloga je ažuriranje in dopolnjevanje ocene ogroženosti MO Novo mesto,
dopolnjevanje načrtov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah ter njihovo objavo na spletni
strani, z nudenjem pomoči podjetjem, šolam in vrtcem pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in
pomoči (ZRP) in izvajanju evakuacije.
Planirano je vsakoletna občinska vaja civilne zaščite »Rešujmo življenja«, na kateri sodelujejo
vsi klubi in organizacije povezane v zaščiti in reševanju ter kinologi iz cele Slovenije in sosednjih
držav. Planirano je izobraževanje na IG-u pri Ljubljani, članov enot za tehnično reševanje, enot
Prve pomoči, članov ekip za iskanje zasutih v ruševinah. Za vse udeležence usposabljanja, vaj
in drugih intervencij, se bo zagotovilo nezgodno zavarovanje, kot tudi zavarovanje za povečanje
odgovornosti. S projektom informiranja bo za prebivalce pripravljena informacija o ravnanju ob
potresu in v ta namen je planirana izdaja zloženke. Skupaj s Policijsko postajo Novo mesto se
bo izdelala zloženka na temo povečanja varnosti doma, uporaba gasilnikov in druge oblike
protipožarne zaščite. Društva in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo v ZRP predstavljajo
pomemben del sil tega sistema in zato jih v skladu s pogodbo o sodelovanju na področju ZRP in
zakonodajo delno sofinanciramo in v letu 2019 bo usmerjena na opremljanje in usposabljanje
podmladka.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/2006 – UPB, 97/10),
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni
list RS, št. 104/08)
- Uredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS,št.
92/07,54/0923/11 in 27/16),
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 15/00, 88/00,
24/01

20022002 Nakup opreme

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Permanentna naloga zaščite in reševanja je opremljanje enot CZ in drugih subjektov v skladu z
načrtom, ki je usklajen z Vladno Uredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in
reševanje. Planiran je nakup uniform in oblek, radijskih postaj ter druge zaščitne in reševalne
opreme za štab Civilne zaščite.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 – UPB, 97/10),
- Uredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. l. RS, št.
92/07,54/0923/11 in 27/16),
89

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 15/00, 88/00,
24/01,

20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema za zaščito in reševanje se nahaja v skladišču CZ na Jerebovi ulici in jo je potrebno
nenehno vzdrževati. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanja zaklonišč na Mestnih
njivah, Bučni vasi, Drski in Mestnih njivah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/2006 – UPB, 97/10),
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15),
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 –
popr., 25/00, 38/01 in 66/06).

20032004 Dejavnost zveze

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške izvajanja operativnih nalog (stroški ob zdravniških pregledih,
refundacijo osebnih dohodkov, nadomestila plače za zaposleno delavko, stroški za pisarniški
material, ogrevanje, elektriko in telefon, pa tudi druge nepredvidene stroške).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o gasilstvu ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11,
83/12 in 61/17 – GZ),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).

20032005 Dejavnost društev

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dejavnosti 18 gasilskim društvom iz Mestne občine Novo mesto
skladno z načrtom usposabljanja in opremljanja prostovoljnih gasilskih enot javne gasilske
službe v skladu z Uredbo Vlade RS. Do sredstev za redno dejavnost društev, zavarovanja,
zdravniške preglede operativnih gasilcev ter tehnične preglede gasilskih vozil in opreme, so
deležna vsa prostovoljna gasilska društva v poveljstvu MO Novo mesto, ostale dejavnosti
društev se financirajo v skladu s programi in dogovori znotraj poveljstva javne gasilske službe in
Gasilske zveze Novo mesto. Načrtovana sredstva so namenjena tudi za izobraževanje, vaje in
intervencije prostovoljnih gasilskih društev, za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ter za
popravila vozil in opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o gasilstvu ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11,
83/12 in 61/17 – GZ),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).

20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

930.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače v letu 2019 se zvišujejo zaradi napredovanj 41 zaposlenih v letu 2018 in
2019. Sredstva na postavki so planirana tudi za pokrivanje materialnih stroškov. Zaradi
periodike zamenjave osebne varovalne opreme, se planira povečanje odhodkov na postavki
varstvo pri delu-OVS, povečani bodo tudi materialni stroški operative.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o gasilstvu ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/05),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11,
83/12 in 61/17 – GZ),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).

20032008 Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto
160.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pridobljena iz naslova požarnega sklada so namenska sredstva. Poraba je namenjena
za nakup vozil in opreme ter za izobraževanja in sicer v skladu z letnimi plani in programi
prostovoljnih gasilcev in GRC ter sprejetimi sklepi Občinskega odbora za delitev požarne takse.
Zbrana sredstva deli občinski odbor za požarni sklad in so po navodilih Uprave RS za zaščito in
reševanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- 58. in 59. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ).

2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvajanja interventne dejavnosti je planirana nabava vozila za prevoz moštva,
generalnega servisa reševalne ploščadi Bronto in sanacije najbolj nujnih delov stavbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/2006 – UPB, 97/10),
- Uredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. l. RS, št.
92/07,54/0923/11 in 27/16),
- Zakona o gasilstvu ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/05),
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni
list RS, št. 104/08)

2320032007 GRC - investicije

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana je nabava kombiniranega gasilskega vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-19-0007 GRC - investicije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/2006 – UPB, 97/10),
- Zakona o gasilstvu ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11,
83/12 in 61/17 – GZ),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).
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4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
2311052014 Energetsko upravljanje

4.775.907 €
43.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine
Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim
manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v
objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za
izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za pripravo dokumentacije in
projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za
sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe
energije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-13-0001 Energetika
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij.

2311052023 CEROD - manjši MBO

680.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov 25.000 ton/leto. Investicija je
utemeljena v DIIP-u z dne 21/09-2015, ki jo je potrdil Svet županov dne 23/09-2015. Z
investicijo težimo k celostnemu ravnanju z odpadki na deponiji Cerod kot regijskemu projektu.
Izvedba investicije je pogojena z zagotovitvijo virov financiranja del s pridobitvijo kredita s strani
CeROD-a, del pa s sofinanciranjem občin družbenic po predhodni sklenitvi pogodbe med
občinami družbenicami in določitvi deležev sofinanciranja posamezne občine pri izvedbi
načrtovane investicije. Predvideno je, da se z izgradnjo MBO prične v letu 2018 in zaključi v letu
2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB085-17-0114 CeROD - manjši MBO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun vrednosti deleža sofinanciranja MONM pri izgradnji MBO izhaja iz Dogovora občin o
sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele Krajine in Plana dela podjetja CeROD, le ta pa
temelji na podlagi ocen iz investicijske dokumentacije.

2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je izvesti posodobitve, ki niso bile predvidene v prvotnem projektu »Povečanje
zmogljivosti ČN«, in sicer:
-

izvedba delavnega odra na bazenu membran in nad kompresorjem
zamenjava grobih grabelj,
zadrževalni bazen na dotoku na ČN,
ureditev razbremenitve po finem situ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0039 - Povečanje zmogljivosti ČN
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi tržnih cen.

2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi projektantskih ocen iz investicijske dokumentacije.

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

472.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Novo mesto je vodilni partner konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne
občine Kranj in Mestne občine Celje. Konzorcij je pridobil sredstva za namen tehnične pomoči v
okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju
EBRD).
V sklopu projekta se sofinancira tehnična pomoč sledečih projektov:
- MONM, MOC, MOK - Krovni svetovalec - koordinacija z EBRD
- MONM, MOC, MOK - Krovni svetovalec - pravna pomoč, prevajanje
- MONM - Projektni manager
- MONM - Energetska sanacija javnih objektov - REP-i in investicijska dokumentacija
- MONM - Energetska sanacija javnih objektov - pravna pomoč, razpis
- MOC - Energetska sanacija javnih objektov - REP-i in investicijska dokumentacija
- MOK - Energetska sanacija javnih objektov - REP-i in investicijska dokumentacija
- MOC - Javna razsvetljava - kataster JR, investicijska dokumentacija
- MONM - spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave
- MONM - študija optimizacije in razvoja MPP
- MOK - študija izvedljivosti, pravna pomoč daljinskega ogrevanja na območju MOK
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi odobrenih sredstev s strani EBRD za potrebe tehnične pomoči.

2311052055 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda (gravitacijski vod), v
delu naselja prečna in Kuzarjev Kal, v dolžini 655 metrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev kal.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi projektantskih ocen iz investicijske dokumentacije.
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2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna infrastruktura v delu ulice Brezov log je dotrajana ter umeščena na privatnih
zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura ukine in
se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na Ljubljanski cesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-19-0004 - Kanalizacija in vodovod v Brezov log.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi tržnih cen.

2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 500.000
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture in objektov. Na podlagi potrjenega
letnega plana se pripravi projektna dokumentacija ter izvede se izbira izvajalca del, s katerim se
podpiše letna pogodba za izvedbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-19-0005 Investicijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi potrebnih vlaganj v obnovo komunalne infrastrukture in na podlagi stroškov iz
preteklih let.

2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka2.000.000
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjen izvedbi ukrepa Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta, kot je
določen s Podrobnejšim programom ukrepov Programom ukrepov varstva iz Odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto. Cilj projekta je priprava celovite
prometne študije z elementi trajnostne mobilnosti, ki bo zagotovila strokovne podlage za
prostorsko načrtovanje in urejanje prometa na območju mesta. Na tej podlagi bo MONM v svoje
akte in programe na področju prometa v skladu s finančnimi in prostorskimi možnostmi vključila
ukrepe spodbujanje kolesarjenja tudi z umestitvijo novih kolesarskih stez in peš prometa,
nakupom koles in električnih koles ter obnovo voznega parka tako, da se pospešeno izvaja
zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EEV. Ukrep bo subvencionirala država.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0026 – Investicijski odhodki – Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka.

2311056004 Razširitev sistema izposoje koles GONM

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razširitev avtomatskega sistema izposoje koles GONM predvideva postavitev 2 avtomatskih
postaj za izposojo koles, ki omogočajo tudi priklop in polnjenje električnih koles. Vsaka postaja
bo vsebovala 5 električnih koles. Ob tem je potrebno zagotoviti tudi nadgradnjo obstoječih
postaj sistema GONM za polnjenje električnih koles.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB085-18-0177 : razširitev sistema izposoje koles GONM
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Celostna prometna strategija MONM; urejanje področja trajnostne mobilnosti; Ukrepi za
izboljšanje kakovosti zraka

2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Novo mesto, poskrbela za košnjo
brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,
za večjo varnost mostov na kategoriziranih cesta. S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana
poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.
Iz postavke se financira tudi izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektov, ki se
nanašajo na infrastrukturne ureditve ob vodotokih rek Temenice in Krke.
Denar se namenja tudi projektom ureditve pešpoti, postavitve info tabel in spremljevalne
infrastrukture od izvira reke Temenice v Luknji vzdolž reke Krke do Otočca, za urejanje
plovbnega območja na reki Krki, urejanje že obstoječe obrečno infrastrukturo ter osvetliti
preostanek Župančičevega sprehajališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Strategija razvoja turizma v MO NM do 2020

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

497.221 €

22016001 Projekti KS

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti. Za sredstva bodo lahko
krajevne skupnosti kandidirale preko razpisa za programe krajevnih skupnosti. Pogoj za
pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje posameznih programov po krajevnih skupnostih
pa bo zagotovitev lastnih finančnih sredstev za posamezni program.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis za programe krajevnih skupnosti.

22018000 Delovanje ožjih delov občin

87.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov, podpredsednikov,
tajnikov ali blagajnikov za njihovo delo v KS. V znesku so upoštevani tudi prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in prispevek za zdravstveno
zavarovanje v breme delodajalca.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.
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2305082025 Zadružni dom Uršna Sela

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena 3. fazi rekonstrukcije zadružnega doma v Uršnih Selih, kar bi imelo
velik pozitiven vpliv na povezovanje ljudi različnih generacij, na povečanje števila obiskovalcev
različnih prireditev in delavnic in na nadaljnji razvoj naselja Uršna sela z okolico.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost investicije je določena na osnovi projektantske ocene.

2322000001 Večnamenski objekt KS Otočec

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole Otočec, namensko ureditev prostorov in
nabavo opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega središča Otočec, ki bi vzpodbudilo
medsebojno sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter društev v KS Otočec. Poleg
prostorov za izvajanje delavnic je potrebno v stari šoli urediti večnamenski prostor, ki bo
namenjen druženju in različnim aktivnostim.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije je predvidena v letu 2019.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas

129.758 €
17.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049012 Programi LS KS Birčna vas

89.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

96

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

22049112 Samoprispevek Birčna vas

22.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so večinoma že bila porabljena za
investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, predvidene z investicijskimi
programi za uvedbo samoprispevkov, ki so bili podlaga za uvedbo samoprispevkov. V vseh
krajevnih skupnostih z uvedenim samoprispevkom se bodo sredstva porabila v obsegu med
planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2014 oziroma
bo v letu 2019 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun neporabljenih sredstev samoprispevkov iz preteklih let.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ

20.400 €

22018003 Redno delovanje KS Dolž

17.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049013 Programi LS KS Dolž

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

21.260 €

22018004 Redno delovanje KS Podgrad

18.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.
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22049014 Programi LS KS Podgrad

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobnin, donacij,
prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju infrastrukture,
ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE

29.170 €

22018005 Redno delovanje KS Stopiče

18.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049015 Programi LS KS Stopiče

11.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA

41.910 €

22018006 Redno delovanje KS Uršna sela

17.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049016 Programi LS KS Uršna sela

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

22049116 Samoprispevek Uršna sela

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so večinoma že bila porabljena za
investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, predvidene z investicijskimi
programi za uvedbo samoprispevkov, ki so bili podlaga za uvedbo samoprispevkov. V vseh
krajevnih skupnostih z uvedenim samoprispevkom se bodo sredstva porabila v obsegu med
planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2014 oziroma
bo v letu 2019 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun neporabljenih sredstev samoprispevkov iz preteklih let.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN

30.350 €

22018007 Redno delovanje KS Bršljin

15.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049017 Programi LS KS Bršljin

14.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER

97.306 €

22018008 Redno delovanje KS Center

13.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.
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22049018 Programi LS KS Center

83.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

65.780 €

22018009 Redno delovanje KS Drska

23.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049019 Programi LS KS Drska

42.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS

19.241 €

22018010 Redno delovanje KS Gotna vas

15.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049020 Programi LS KS Gotna vas

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
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infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM

24.125 €

22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm

17.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049021 Programi LS KS Kandija Grm

6.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO

20.824 €

22018012 Redno delovanje KS Karteljevo

15.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049022 Programi LS KS Karteljevo

5.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC

40.539 €

22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec

18.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec

22.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC

38.812 €

22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc

18.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049024 Programi LS KS Majde Šilc

20.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE

55.245 €

22018015 Redno delovanje KS Mestne njive

14.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049025 Programi LS KS Mestne njive

41.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS

27.020 €

22018016 Redno delovanje KS Regrča vas

13.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049026 Programi LS KS Regrča vas

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL

21.470 €

22018017 Redno delovanje KS Šmihel

15.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049027 Programi LS KS Šmihel

5.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS

76.920 €

22018018 Redno delovanje KS Žabja vas

15.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049028 Programi LS KS Žabja vas

61.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
22018021 Redno delovanje KS Brusnice

102.575 €
18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049029 Programi LS KS Brusnice

84.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE

22.740 €

22018022 Redno delovanje KS Gabrje

18.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049030 Programi LS KS Gabrje

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA

22.253 €

22018023 Redno delovanje KS Prečna

17.753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50% sredstev pa morajo
KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049031 Programi LS KS Prečna

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS

38.610 €

22018024 Redno delovanje KS Bučna vas

15.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049032 Programi LS KS Bučna vas

22.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK

25.110 €

22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik

17.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049033 Programi LS KS Mali Slatnik

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.

5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

45.100 €

22018026 Redno delovanje KS Otočec

22.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju krajevnih skupnosti in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje krajevnih skupnosti. Sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo v
mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za preostalih 50 % sredstev pa
morajo KS podati zahtevek za izplačilo, ki temelji na izvedenem projektu v KS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni razdelilnik sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.

22049034 Programi LS KS Otočec

22.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna sredstva krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz naslova najemnin, grobarin,
donacij, prenosov sredstev iz preteklih let in drugo. Sredstva so namenjena vzdrževanju
infrastrukture, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, za investicijsko vzdrževanje in druge
operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan krajevne skupnosti.
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6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne
občine Novo mesto in Občine Straža
301.010 €
24061001 Inšpektorat - plače in drugi izdatki

188.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinske uprave Mestne občine Novo mesto so sredstva namenjena za
zaposlene javne delavce na Mestni občini Novo mesto za osnovne plače, splošne dodatke,
dodatke za delo v posebnih pogojih, 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 delodajalce za zaposlene delavce občinske uprave.

24061002 Inšpektorat - materialni stroški

112.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, in
sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform,
za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve,
najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine
in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne
občinske uprave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe v preteklem proračunskem obdobju,
predvidenih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko prejetih računov, ter
preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe
opravljanja njihove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.
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