Datum: 25. 3. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

DODATNO POJASNILO PRORAČUNSKE POSTAVKE 01 016010 Stroški
ob 650. Obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti) K ODLOKU
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015 in
PRORAČUNSKE POSTAVKE 2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

Sredstva na proračunski postavki »Stroški ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta« so
namenjena sofinanciranju projektov in programov posvečenih praznovanju 650. obletnice
ustanovitve Novega mesta v letu 2015 in delno v letu 2016. Programi in projekti bodo
zajemali obdobje 2015 (izvedba od 7. 4.) in 2016 (zaključek dogajanja do 7. 4. ter morebitni
prenos plačil za decembrske programe). V letu 2015 bo poudarek na izvedbi programskih
vsebin, oblikovanju spletnih strani, izdelavo promocijskih materialov (dopisni listi, kuverte,
mape, zastavice), promocija programov (oglaševanje na jumbo panojih v MO Novo mesto in
Ljubljani, TAM-TAMovih oglasnih mestih, city light vitrinah, na transparentu, v različnih
medijih) ter izvedba otvoritvene slovesnosti, ki bo potekala 9. aprila 2015 v ŠD Leona Štuklja.
Plan odhodkov za leto 2015:
Odhodki

Plan 2014/2015

Delež %

300.000

69,77%

Promocija

50.000

11,63%

Organizacija

30.000

6,97%

Otvoritvena slovesnost

50.000

11,63%

430.000

100,00%

Razpisana sredstva

SKUPAJ

V letu 2014 smo razpisali sredstva za leti 2014/2015. Ta sredstva bodo realizirana v letu
2015 in skupaj znašajo 123.300 EUR, drugi del sredstev v višini 176.700 EUR razpisujemo v
letošnjem letu. Tako je MO Novo mesto objavila Javni poziv o razdeljevanju proračunskih
sredstev za leto 2015 za programe in projekte za obeleževanje 650. obletnice pridobitve
mestnih pravic Novega mesta, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/2015 dne 20. 2.
2015.

Iz razpredelnice so razvidni prijavljeni projekti ter odobrena višina sredstev na lanskoletnem
razpisu (Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 za programe in projekte za obeleževanje 650. obletnice pridobitve mestnih pravic
Novega mesta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2014). Programi bodo realizirani
v letošnjem letu.
Podatki o rezultatih na javnem pozivu iz leta 2014:
Prijavitelj

Projekt

Društvo Novo
mesto

Zbornik Novo mesto 1965 – 2015,
Zbornik ob 650-letnici Novega mesta

2. 10. 2014

Simpozij s kulturnim programom ob izdaji
zbornika v KC Janeza Trdine

Dolenjski muzej

Razstava

Višina sredstev
v EUR v letu
2015

3.000

10.000

9.000

11.000

3.450

30.000

Mestna veduta skozi likovno govorico
izmerjena podoba mesta

500

3.000

Koledar
Novo
mesto
na
starih
razglednicah, svečana izdaja ob 650letnici Novega mesta

2.000

0

Obeležitev
150-letnice
javnega
knjižničarstva v Novem mestu in 100letnice rojstva bibliotekarja Boga Komelja

600

800

0

4.000

NOVO MESTO Tisočletja na okljuku
Krke

3. 10.
KC
Trdine

Višina sredstev
v EUR v letu
2014

Janeza

3. 10. 2014

JSKD, OI Novo
mesto

K1.C3.J6.T5.
(glasbeni sklopi iz dediščine Novega
mesta od klasike npr. Kozina, Sattner do
popa, rocka, jazza, narodno-zabavne in
ljubiteljske kulture, ki so jo in jo še vedno
ustvarjajo Novomeščani)

7. 10. 2014
Knjižnica Mirana
Jarca

7. 10. 2014
Knjižnica Mirana
Jarca
7. 10. 2014
Est=etika,

Zbornik

Mestno

jedro

Novo

mesto

2

društvo
za
spodbujanje
etike v prostoru

(delovni naslov)

8. 10. 2104
Zavod za turizem
8. 10. 2014
Folklorno društvo
Kres

Novo mesto – Rudolfovo vstajenje –
pustna prireditev

0

2.000

Novo mesto skozi čas

0

3.000

Tempus 650

0

2.500

Projekt Rudi Potepuški

3.450

20.000

Umetniški stenski koledar

8.000

0

Promocijski film o Novem mestu

10.000

10.000

37.000

86.300

8. 10. 2014
Ekonomska šola
Novo mesto
8. 10. 2014
Založba Goga
8. 10. 2014
Rextom d. o. o.
8. 10. 2014
TV Novo mesto
Skupaj

V letu 2015 se skupaj izplača 123.300 EUR.

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov
Sredstva na proračunski postavki 2309106001 »Stanovanjsko reševanje Romov« so
namenjena uresničevanju Strategije reševanja romske tematike za obdobje 2013-2020 v
MONM, sprejeta na občinskem svetu dne 26.09.2013. V letu 2015 smo si kot prioritetno
nalogo zastavili uresničevanje naslednjih izvedbenih ukrepov, zapisanih v omenjenem
dokumentu:
1. Ureditev hišnih številk v naselju Žabjak-Brezje, Ruperč vrh in Šmihel
V največjem romskem naselju Žabjak-Brezje živi okoli 400 Romov, ki nimajo dejanske hišne
številke. Od tega jih je 320 prijavljenih na istem naslovu, to je Brezje 12, okoli 30 Romov pa
na naslovu Centra za socialno delo Novo mesto. To neurejeno stanje prinaša veliko
problemov, tako Romom samim, kot tudi vladnim institucijam, predvsem pri vročanju pošte.
Zadevo bomo uredili z naročilom geodetskega elaborata, v katerem se bodo določile hišne
številke, na katere se bodo prijavili tisti Romi, ki v teh bivalnih enotah tudi dejansko živijo.
Enako velja za ostali dve romski naselji.
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2. Nakup kontejnerja za izvajanje programskih vsebin v romskem naselju Poganški vrh
Z nakupom kontejnerskih enot bomo zagotovili prostorske pogoje v naselju za izvedbo
programskih vsebin z namenom boljše socialne vključenosti romske skupnosti in
pridobivanju socialnih veščin pripadnikov romske skupnosti. Izvajalci programa bodo
nevladne organizacije v MONM.
3. Izvedba parcelacije v romskem naselju Šmihel
Na podlagi geodetskega načrta bomo v letu 2015 začeli s postopkom izvedbe parcelacije v
zgoraj navedenih romskih naseljih. Z določitvijo mej oz. parcel, želimo urediti sedaj
neurejeno stanje zemljišč, na katerih imajo Romi postavljene svoje objekte.
4. Tekoče izvajanje del v romskih naseljih
Kot tekoča dela v romskih naseljih se štejejo: opravljanje deratizacije in dezinsekcije,
urejanje poti v naseljih, …
5. Izdelava različnih modelov reševanja stanovanjsko-bivanjske problematike Romov
Z variantnimi rešitvami oblik lastniških razmerij glede na pričakovane možnosti romske
skupnosti v romskih naseljih bomo sledili cilju priprave modela reševanja stanovanjske
problematike romske skupnosti. V večini primerov Romi v romskih naseljih nimajo urejenega
lastniškega razmerja z lastniki zemljišč, ki v največji meri predstavljata občinsko in državno
zemljišče.

ŽUPAN
Gregor MACEDONI
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