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OBČINSKI SVET
ODBOR ZA GOSPODARSTVO

ZADEVA:

PRIPRAVLJENOST RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA MOŽNOST PRIJAVE NA
DRŽAVNE IN EVROPSKE RAZPISE

ZVEZA:

Sklep Odbora za gospodarstvo, sprejet na 12. seji, dne 24.5.2016: Odbor za
gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da župana in Občinsko upravo
zadolži, da do julijske seje Občinskega sveta pripravita informacijo o stanju
pripravljenosti razvojnih projektov za možnost prijave na državne in evropske
razpise ter črpanje sredstev iz le-teh.

Nova finančna perspektiva 2014-2020 je prinesla novost v izvajanju evropske kohezijske politike,
to je na obveznost izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost pomeni
konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito
doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP). Gre torej za domače naloge po
različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih
področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki
jih morajo predhodno izpolniti resorna ministrstva in lokalne skupnosti za izvedbo povračil
evropskih sredstev.
Mestna občina Novo mesto je že pristopila k pripravi ustreznih strateških dokumentov oz. načrtov,
katerih sprejem zagotavlja možnost črpanja evropskih sredstev. Le-ti upoštevajo 11 prednostnih
osi / tematskih ciljev, ki so določeni z evropsko uredbo in znotraj katerih lahko države članice
financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev
Strategije EU 2020. Ti dokumenti so:
- Strategija reševanja romske tematike v MONM (sprejet),
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MONM (sprejet),
- Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 (sprejeta),
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto (sprejet),
- Strategija mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 (sprejeta)
- Strategija razvoja turizma (v sprejemanju),
- Strategija MONM 2015 -2030 (v pripravi),
- Celostna prometna strategija (v pripravi),
- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v MONM (v pripravi),
- Lokalni energetski koncept (v pripravi),
- Občinski program varstva okolja (v pripravi).
Projekti in programi vključeni v sprejet NRP 2016-2019 predstavljajo akcijski plan MONM, ki sledi
tako usmeritvam resornih ministrstev kot razvojnim usmeritvam sprejetih strateških dokumentov
MONM. Vlaganja v obdobju 2014-2020 so prednostno usmerjena v podporo t.i. mehkejšim

vsebinam. Tako se bo zagotavljala ustrezna kombinacija ukrepov, ki bo združevala investicije v
človeške vire in njihovo aktivacijo, v mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije ter v večjo energetsko
in snovno učinkovitost.
Ker je obseg razpoložljivih finančnih sredstev v tej perspektivi manjši, bodo resorna ministrstva na
vseh področjih v največji možni meri razpisovala povratne vire financiranja. Prav tako se bodo
spodbujali projekti, ki bodo za realizacijo navajali tudi zunanje vire, npr. v obliki javno zasebnih
partnerstev (celostne energetske prenove, širokopasovna omrežja,…).
MONM je že v obdobju izvajanja nove finančne perspektive pridobila nekatera sredstva
sofinanciranja (Tabela 1 spodaj). S strani organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in
Evropsko kohezijsko politiko ter posredniškega organa Ministrstva za okolje je bil neposredno
potrjen projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska, ki se izvaja v okviru OP,
prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v
vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.
Prav tako MONM vsako leto uspešno črpa sredstva dodeljena lokalnim skupnostim skladno z 21.
in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO), ki jih dodeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj
na letnem nivoju. MONM ta sredstva namenja sofinanciranju omrežji kanalizacij in vodovodov na
območjih aglomeracij ter cestni infrastrukturi. V Tabeli 1 so prikazani projekti, ki se bodo
sofinancirali iz naslova ZFO.
Tabela 1: Preglednica projektov, za katera so že pridobljeni sklepi o sofinanciranju oz. so
prijave za sofinanciranje v teku (finančna konstrukcija projektov je razvidna v NRP-ju)
Vir financiranja
Stanje projekta
Naziv projekta
Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema Dolenjske
Povečanje zmogljivosti ČN Otočec
Obnova Smrečnikove ceste - most
Energetska sanacija dvorane Marof
Umetna trava na igrišču Portoval
Ureditev vadbenih površin - Portoval
Projekt EBRD - ELENA
Komunalno opremljanje GC Na
Brezovici
Komunalno opremljanje PO Livada

EU in RS

Operacija že potrjena s sklepom,
izvajanje projekta v teku

RS (ZFO –
nepovratna
sredstva)
RS (ZFO –
povratna
sredstva)
Fundacija za šport

Vloga za sofinanciranje podana,
investicija v teku

Fundacija za šport
Fundacija za šport
Evropska banka
za obnovo in
razvoj
EU in RS

EU in RS
Interreg

Gorjanci – trajnostni razvoj
Otroško igrišče Portoval

Interreg

Parkirišče za avtodome

Interreg
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Vloga za odobritev povratnih sredstev
podana, investicija v teku
Pogodba o sofinanciranju podpisana,
investicija v teku
Pogodba o sofinanciranju podpisana,
javno naročilo objavljeno
Pogodba o sofinanciranju podpisana,
GD veljavni, PZI izdelan
Pogodba o sofinanciranju podpisana,
projekt v izvajanju
Vloga za sofinanciranje v pripravi,
Na DRSI potrjevanje projektne naloge
za PZI v teku
Vloga za sofinanciranje v pripravi,
PGD v izdelavi
Vloga za sofinaciranje v pripravi,
PGD in PZI izdelan,
veljavno GD
Vloga za sofinanciranje v pripravi,
PZI v izdelavi
Vloga za sofinanciranje v pripravi,
PZI v izdelavi

Tabela 2: Preglednica projektov (povzeti iz NRP), predvidenih za sofinanciranje v letih 2016 in
2017, s strani evropskih sredstev in drugih virov sofinanciranja
Predviden vir
Stanje pripravljenosti
Naziv projekta
Kanalizacija in vodovod Potov vrh

Narodni dom – obnova strehe in fasade

sofinanciranja
RS (ZFO –
nepovratna
sredstva)
RS (Ministrstvo za
kulturo)

RS

Družbena infrastruktura v romskih
naseljih
RS
RS

Urejanje romskih naselji
Izboljšanje osnovne komunalne
infrastrukture v romskem naselju
Žabjak/Brezje
Ureditev mestnega jedra

EU (TUS)
EU (TUS)

Novogradnja vrtca Bršljin
Prenova Mestne tržnice
Stanovanjska soseska Šipčev hrib
Energetska prenova večstanovanjskih
stavb
Kolesarska steza in pločnik ob Straški
cesti
Tematska pot Kettejev drevored
Ureditev križišča ulice Kettejev
drevored na Seidlovo cesto

EU (TUS)
EU (TUS)
EU (TUS)

JAVNO NAROČILO ZA GRADNJO
OBJAVLJENO
JAVNO NAROČILO ZA OBNOVO
STREHE OBJAVLJENO,
PZI ZA OBNOVO FASADE
PRIPRAVLJEN
SPREJETA STRATEGIJA,
PROJEKTNA NALOGA ZA PGD IN PZI
VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V
IZDELAVI
SPREJETA STRATEGIJ
SPREJETA STRATEGIJA,
PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI
JAVNO NAROČILO ZA
PROJEKTIRANJE PGD IN PZI V TEKU
SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA
PROJEKTIRANJE PGD IN PZI TER
GRADNJO V TEKU
JAVNO NAROČILO ZA
PROJEKTIRANJE PGD IN PZI V TEKU
PGD IN PZI V IZDELAVI
SPREJETA STRATEGIJA

EU (CPS)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA
GRADNJO V PRIPRAVI

EU (CPS)
EU (CPS)

PZI V IZDELAVI
PZI ZAKLJUČEN

Parkirna hiša Kapitelj

EU (CPS)

PROJEKTNA NALOGA V IZDELAVI

Brv Irča vas

EU (CPS)

JAVNI NATEČAJ V PRIPRAVI

Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti

EU (CPS)

PZI V RECENZIJI

Ureditev parkirišč na Trdinovi

EU (CPS)

PGD IN PZI ZAKLJUČENA
GD IZDANO, NI PRAVNOMOČNO

Parkirišča Težka voda

EU (CPS)

PROJEKTNA NALOGA V IZDELAVI

EU (CPS), RS
EU (CPS)

IDZ IZDELANA
IDZ IZDELANA,
POVABILO ZA PZI 1. FAZE V
IZDELAVI
NAREJENI CELOSTNI ENERGETSKI
PREGLEDI VSEH JAVNIH
OBJEKTOV,
SPREJET ODLOK O JZP

Sava Krka Bike
Ureditev Westrove ulice
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po
modelu JZP – 1. faza
in
Energetske sanacije javnih objektov
Širokopasovna omrežja Dolenjska
Veledrom Češča vas
Mladinsko ustvarjalno središče

EU, RS, JZP

EU, RS, JZP
EU, RS, JZP
EU
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NAČRT V PRIPRAVI
IDZ IZDELANA
SPREJETA STRATEGIJA

Družinski center
Obnova knjižnice Mirana Jarca

EU
EU in RS
EU, INTERREG

Arheološki park Situla
Ureditev avtobusnega postajališča v
naselju Gabrje
Portoval – razsvetljava stadiona

EU, INTERREG

Fundacija za šport
CLLD

Zadružni dom Uršna Sela
Večnamenski objekt KS Otočec

CLLD

PRIPRAVLJEN PROGRAM
GD VELJAVNO
POTREBNA NOVELACIJA PZI
STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN V
IZDELAVI,
PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI
IDZ IZDELANA, V TEKU
PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ,
PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI
PGD ZAKLJUČEN,
GD VELJAVNO
PRIPRAVLJEN PROGRAM KS,
PDG IN PZI ZAKLJUČENA,
PRIDOBLJENO GD
PRIPRAVLJEN PROGRAM KS

V Tabeli 2 ni zajetih investicij na državnih cestah, ki jih vodi Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
RS za infrastrukturo, in nastopa MONM samo kot sofinancer. Tudi ti projekti so zajeti v NRP-ju in
nudijo možnost črpanja za del vrednosti investicije, ki odpade na MONM in ponavadi zajema
izgradnjo površin namenjenih kolesarjem in pešcem. Vendar je dinamiko izvajanja teh projektov
težko usklajevati z DRSI, saj so oni nosilci investicij in morajo imeti za svoj del vrednosti investicije
zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Prav tako v preglednici nista zajeta projekta Športna
dvorana Portoval in Vzhodna tribuna Portoval, saj sta skladno z NRP-jem predvidena za izvajanje
po letu 2017 in imata pridobljeni gradbeni dovoljenj.
Razpisi za črpanje evropskih sredstev po resornih ministrstvih zahtevajo v razpisni dokumentaciji
različne stopnje in nivoje pripravljenosti projektov. Pri večini razpisov bo osnovni predpogoj sprejet
strateški dokument in pa vključitev projekta v NRP lokalne skupnosti. V kolikor so bila s strani
resornih ministrstev podane ustrezne usmeritve, so bili ti dokumenti s strani MONM pripravljeni in
tudi sprejeti.
Upravičeni stroškov, višina sofinanciranja ter potrebna pripravljenost projektov je jasna šele po
objavi javnega razpisa za sofinanciranje, saj se pogoji razpisov stalno spreminjajo in niso nikoli
enotni med resornimi ministrstvi. Obseg projektov se definira v odvisnosti od upravičenih stroškov
sofinanciranja, zmožnostjo zagotovitve lastnih sredstev MONM ter funkcionalne zaključenosti
projekta.

S spoštovanjem

Pripravila:
Alenka MUHIČ,
koordinatorka za razvoj in investicije

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Poslano:
- naslovniku
- zbirka dok. gradiva
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