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1000 ŽUPAN
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev
Sredstva so 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.

01011121 Pomembni jubileji občanov
Z novo postavko bo občina bolj transparentno organizirala že obstoječe aktivnosti
(obeleževanje pomembnih jubilejev občanov, npr. 90-letnic in drugih pomembnih obletnic
občanov)

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019.

01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019.

01016015 Pokroviteljstva
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019.

01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019. Glavni in Novi trg v
Novem mestu sta opredeljena kot prireditvena prostora, na katerih potekajo javne kulturne
prireditve, ki potrebujejo elektriko za ozvočenje in osvetlitev odra. Strošek plačila elektrike za
javne prireditve (Veseli december, poletne prireditve, Evropski teden mobilnosti, Eko dan...).
Poleg tega se sredstva zvišajo zaradi izvedbe javnega razpisa v letu 2019, katerega cilj je
pridobiti dolgoročne programe in aktivnosti, ki bodo pripomogle k oživljanju mestnega jedra.

01084003 Podpora ostalim društvom
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019.

2000 OBČINSKI SVET
01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto
Sredstva se znižajo, ker je manjše število nominirancev za nagrado MONM in Trdinovo
nagrado, ki sta denarni nagradi.
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4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE
UPRAVE
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih
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. Sredstva se povečujejo zaradi odprave plačnih anomalij, dogovora vlade s
sindikati in rednih napredovanj.

01013301 Materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Minimalno se zvišujejo
predvsem iz razloga povišanja zagotovljenih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
občine ter zavarovalne premije za dodatno zavarovanje odgovornosti, ki ni bilo sklenjeno v
preteklem zavarovalnem obdobju.

01013306 Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov
Na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Pg 90/2017, ki je
bila potrjena s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, mora Mestna občina Novo mesto družbi
CeROD d.o.o. povrniti 322.072,54 EUR iz naslova okoljske takse, prejete v obdobju od
7.6.2013 do 31.12.2015. Sodišče se je v sodbi postavilo na stališče, da se okoljska dajatev v
enakih deležih deli med Mestno občino Novo mesto in občino Šentjernej, zato mora Mestna
občina Novo mesto vrniti 322.072,54 EUR Cerodu.
Ravno tako je Mestna občina Novo mesto na podlagi novega zahtevka Ceroda dolžna vrniti še
202.352,84 EUR okoljske takse, ki jo je prejela v obdobju od 1. 1.2016 do 30. 9. 2018.

01016011 Mestna blagajna
Višina potrebnih sredstev v letu 2019 je ustrezno znižana glede na realizirano porabo v minulih
letih.

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov
Skupno znižanje sredstev na tej postavki je rezultat povečanja sredstev zaradi prenosa plačil po
treh kreditnih pogodbah iz leta 2018 v 2019 in še večjega znižanja odplačil glavnic, ker v letu
2018 ni bila realizirana dolgoročna zadolžitev, medtem ko dolgoročna zadolžitev v letu 2019
tudi ne bo realizirana takoj v začetku leta.

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov
Znesek se povečuje zaradi najetja revolving kredita v letu 2019 - za zagotavljanje likvidnosti,
posledično zaradi zamika prejetih evropskih sredstev za sofinanciranje investicij.
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01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala
Znesek je povečan zaradi prenosa odplačila enega obroka kredita iz leta 2018 v leto 2019.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori
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, idr.
Znižanje sredstev se izvede zaradi ugotovljenih nižjih stroškov.
Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in
predvidevanjih o tekoči porabi.

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava
Sredstva so namenjena nabavi pisarniške opreme zaradi dotrajanosti obstoječe opreme,
vsakoletni redni nabavi osebnih računalnikov in ostale računalniške opreme za zaposlene,
nadgradnji in širitvi brezžičnih omrežij ter nadgradnji informacijskih sistemov izven vzdrževalnih
pogodb, idr. V okviru investicijskega vzdrževanja se bodo izvedla načrtovana investicijska dela
na obstoječih objektih. Ocena stroškov je narejena na osnovi izkazanih potreb in primerljivih cen
oziroma primerljivih ponudb za storitve in investicijskega vzdrževanja.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
02091101 Vrtec Ciciban
Dodatna sredstva zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih in ostalih stroškov, ki vplivajo na
ceno programa vrtca.

02091102 VVE Brusnice
Dodatna sredstva zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih in ostalih stroškov, ki vplivajo na
ceno programa vrtca.

02091103 VVE Stopiče
Dodatna sredstva zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih in ostalih stroškov, ki vplivajo na
ceno programa vrtca.

02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
Dodatna sredstva zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih in ostalih stroškov, ki vplivajo na
ceno programa vrtca.

02091107 Petrov vrtec
Prenos sredstev na novo proračunsko postavko zaradi predpisanega ločenega vodenja
popustov za starše otrok.

02091108 Vrtec Pedenjped
Dodatna sredstva zaradi povišanih stroškov dela zaposlenih in ostalih stroškov, ki vplivajo na
ceno programa vrtca.
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02091120 Zasebni vrtec Jana
Prenos sredstev na novo proračunsko postavko zaradi predpisanega ločenega vodenja
popustov za starše otrok.

02091121 Zasebni vrtec Modrinček
Prenos sredstev na novo proračunsko postavko zaradi predpisanega ločenega vodenja
popustov za starše otrok.

02091127 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Petrov vrtec
Nova postavka zaradi predpisanega ločenega vodenja popustov za starše, na podlagi julija
2018 sprejetega sklepa, da se omogoči uveljavljanje nižjega plačila vrtca zaradi stanovanjskega
kredita tudi za starše otrok v zasebnih vrtcih.

02091128 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec
Jana
Nova postavka zaradi predpisanega ločenega vodenja popustov za starše, na podlagi julija
2018 sprejetega sklepa, da se omogoči uveljavljanje nižjega plačila vrtca zaradi stanovanjskega
kredita tudi za starše otrok v zasebnih vrtcih.

02091129 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec
Modrinček
Nova postavka zaradi predpisanega ločenega vodenja popustov za starše, na podlagi julija
2018 sprejetega sklepa, da se omogoči uveljavljanje nižjega plačila vrtca zaradi stanovanjskega
kredita tudi za starše otrok v zasebnih vrtcih.

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev
Stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov kot tudi investicijski transferi javnim
zavodom za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav, za katere se Mestna občina in zavod
dogovorita. Sredstva se povečujejo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018. Izračuni temeljijo
na osnovi ocenjene vrednosti za posamezno opremo oziroma stroške za potreben ukrep.
Projekt se navezuje na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

2302091124 Vrtec Otočec
Sredstva so bila predvidena za nov tri oddelčni vrtec pri OŠ Otočec po izdelani idejni zasnovi. V
tem času so nastale nove potrebe po dodatnih prostorih v OŠ Otočec (šola bo v naslednji treh
letih prešla v dvooddelčno šolo (osemnajst oddelkov). Zato smo se odločili, da zadevo rešujemo
skupaj (šola + vrtec). V ta namen bomo naročili izdelavo projektne in investicijske
dokumentacije. Ker v letu 2019 še ne bo prišlo do izvedbe, sredstva ustrezno zmanjšujemo.
Stroški so grobo ocenjeni glede na izdelano idejno zasnovo vrtca.
Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec.

2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin
Vrtec v Bršljinu je zgrajen in predan v obratovanje. Ker je izvajalec zamujal z deli je prišlo do
prenosa obveznosti za končno situacijo v proračun za leto 2019. V ta namen postavko ustrezno
povečujemo. Vrednost sredstev temelji na izstavljeni končni situaciji in obračunani pogodbeni
kazni.
Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin.
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4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE
03091201 Posvetovalnica za učence in starše
Potrebna so dodatna sredstva za izplačilo plač in prispevkov zaradi napredovanj v plačne
razrede. Načrtovanje temelji na programu dela in letnem finančnem načrtu zavoda.

03091202 Glasbena šola Marjana Kozine
Potrebna so dodatna sredstva za prehrano in prevoz na delo in iz dela in za nakup glasbil.
Načrtovanje temelji na programu dela in letnem finančnem načrtu zavoda.

03091203 Osnovna šola Dragotin Kette
Potrebna so dodatna sredstva za izplačilo plač in prispevkov zaradi napredovanja v plačne
razrede. Načrtovanje temelji na programu dela in letnem finančnem načrtu zavoda.

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 v leto 2019. Izhodišča
temeljijo na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091212 Sofinanciranje kosil
S strani šol so bile izražene večje potrebe po sofinanciranju kosil za učence. Izhodišča temeljijo
na predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03091225 Sofinanciranje športnih pedagogov
Ker ne bomo izvajali programa sočasne prisotnosti športnega pedagoga in učiteljice razrednega
pouka pri eni uri športne vzgoje tedensko v vseh oddelkih 4. razreda, sredstva niso potrebna.

03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji
Stroški izvajanja prevozov s šolskimi kombiji bodo nižji od plana. Izhodišča temeljijo na
predlogih finančnih načrtov javnih zavodov.

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 v leto 2019. 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..

2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel
Pri osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotovitev
varnega vstopanja in izstopanja otrok s šolskega avtobusa. Istočasno 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. Ker
je projekt vezan na ureditev II. faze Šmihelske ceste, sredstva ustrezno zmanjšujemo.
Ocenjena vrednost investicije izhaja iz projektne dokumentacije.
Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno obračališče).
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2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center
Sredstva so namenjena ureditvi fasade in obnovi šolske kuhinje. Sredstva ustrezno povečujemo
zaradi zapadlih obveznosti do izvajalcev (PZI sanacije kuhinje ter delna zamenjava radiatorjev v
učilnicah). Ocenjena vrednost temelji na projektantski oceni in izdelani PZI dokumentaciji.
Investicija se nanaša na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center.

2303091231 Širitev OŠ Otočec
Po demografski študiji je na OŠ Otočec v naslednjih letih predvidena dvooddelčna šola, iz
sedanjih 11 učilnic jih bodo potrebovali 18. V letošnjem letu predvidevamo izdelavo projektne
dokumentacije, ki bo poleg širitve šole upoštevala še dograditev za potrebe vrtca. Izračun
porabe temelji na oceni vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije.
Projekt se navezuje na NRP OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
04081011 Športna rekreacija
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081012 Kakovostni šport
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081018 Športne prireditve
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081042 Zavod Novo mesto - Šport
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081043 Zavod Novo mesto
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

04081044 Novo mesto športa
Sredstva se zvišajo zaradi prenosa izplačil iz leta 2018 in projektov, ki so bili izvedeni v mesecu
decembru 2018 oziroma stroškov Zavoda Novo mesto, kot nosilca dogodkov, realiziranih v
novembru in decembru (osrednja slovesnost ob 120. obletnici rojstva Leona Štuklja, delavnica
Šport in umetnost, razstava olimpijskih fotografij Aleša Fevžerja in odkup knjig, dražba
likovnega društva Mavrica, dogodka Sokolstvo v Novem mestu v organizaciji FD Kres ter
delavnice za otroke v Dolenjskem muzeju, idr).
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2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ter sami izvedbi sanitarno
garderobnega objekta v novi pokriti dvorani Olimpijskega centa Novo mesto. Predvidena poraba
temelji na grobi oceni vrednosti izgradnje primerljivih objektov.
Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0013 Velodrom Češča vas.

2304081040 Portoval - razsvetljava stadiona
Predvideva se izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča Portoval. Predvideno je, da bo
projekt sofinancirala Nogometna zveza Slovenije in Fundacija za šport. Projekt po pooblastilu
vodi Zavod Novo mesto. Objekt bi moral biti zaključen do 30.6.2019. Vrednost temelji na
pridobljeni informativni ponudbi.
Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona.

2304081041 Športna infrastruktura
Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter stroškom
sofinanciranja strelišča ter investicijskim izboljšavam na bazenu Grm ter montaži pregradnih
zaves v športni dvorani Marof. Ker za ta namen nimamo predvidenih sofinacerskih del se
postavka ustrezno zmanjšuje. Sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter
samo izvedbo so ocenjena glede na izvedbo storitev za podobna dela.
Projekt se nanaša na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.

2304081043 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja
Navedena sredstva se planirajo zaradi prenesenih obveznosti izvedbe podkonstrukcije pokritja
iz preteklega leta. Poraba temelji na osnovi izdane končne situacije izvajalca za izvedbo
podkonstrukcije pokritja velodroma.
Projekt se navezuje na NRP OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas podkonstrukcija pokritja.

2304081044 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
Sredstva so potrebna za plačilo izvedenih del za dobavo in montažo atletske steze, ker so se
zaradi dodatnih del na obnovi lesenega dela kolesarske steze, v leto 2019 zavlekla tudi dela na
atletski stezi. Pravica porabe sredstev temelji na skleni pogodbi z izvajalcem ter izdanimi računi.
Projekt se navezuje na NRP OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas -atletska
steza.

2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano
Po izvedeni podkonstrukciji objekta se je objekt pokril z napihljivo membrano, najeto za obdobje
10 let. Izvajalec Duol. d.o.o je bil izbran z javnim razpisom. Planirani strošek predstavlja letni
najem za membrano brez ostalih stroškov obratovanja. Dodatna sredstva so potrebna zaradi
prenesenih obveznosti iz preteklega leta. Izračun temelji na sklenjeni najemni pogodbi.

2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas
Sredstva so namenjena za ureditev športno rekreacijskih in turističnih vsebin v območju EUP
NM/1-OPPN-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 pešpoti, z navezavo na Rudolfovo
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peš pot, ureditev večnamenskega prostora za piknike z igrali za otroke, odstranitev dotrajanih
objektov in vzdrževanje objektov, ki so še vitalni.
V pripravi je dokumentacija za rušenje objektov ter priprava na razpis zaradi prijave projekta na
razpis LAS DBK v letu 2019 in pridobitev sredstev do 80 % vrednosti.
NRP OB085-17-0126 - Ureditev konjeniškega centra Češča vas.

2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
Sredstva se povečajo zaradi ureditve pritličja v Domu športov, ureditev igrišč v ŠRC Loka in za
nabavo novega kalupa za Bazen na OŠ Grm.

2304081049 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze
Obstoječa lesena konstrukcija je v dvajsetih letih dotrajala in jo je potrebno v celoti obnoviti.
Zaradi slabega stanja lesene konstrukcije je bilo potrebno prenoviti tudi vso nosilno
konstrukcijo. Dela bodo končana v letu 2019. Pravica porabe sredstev temelji na sklenjeni
pogodbi z izvajalcem del ter izdanih računih.
Projekt se navezuje na NRP085-18-0184 Velodrom -obnova lesene kolesarske steze.

2304081050 Pomožna dvorana Marof
Sredstva so namenjena izdelavi potrebne dokumentacije za dozidavo ŠD Marof s pomožno
dvorano. Glede na dejstvo, da Novo mesto nima večnamenske dvorane in z ozirom na izkazane
potrebe po novih oziroma dodatnih površinah, tako za potrebe osnovne in srednjih šol, kot za
potrebe rekreativnega ter tekmovalnega športa, je potrebno ŠD Marof dograditi novo pomožno
dvorano. Vrednost temelji na oceni vrednosti predhodne dokumentacije za primerljive projekte.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
05082001 Knjižnica Mirana Jarca
Sredstva za plače se znižajo kljub zakonskemu povečanju stroškov dela, ker je Knjižnica
Mirana Jarca zaradi napotkov opravljenih revizij v ostalih občinah, ki so pogodbene partnerice,
morala pristopiti k natančnejšemu razmejevanju skupnih stroškov in z upoštevanjem
posodobljenih podatkov o številu prebivalcev po občinah za delitev strokov. Delež po
prebivalcih se je v primeru MO Novo mesto znižal iz 56,4% na 56,1% financiranja skupnih
stroškov. Zvišani pa so materialni stroških zavoda, saj so stroški elektrike in kurjave bistveno
višji ter zavarovanje objekta. Od leta 2019 dalje bo Knjižnica Mirana Jarca natančno prikazovala
vse stroške po postavkah deljeno med vsemi občinami, kar sledi iz opravljenih revizij. Nekoliko
se zvišajo tudi programski stroški zavoda.

05082003 Dolenjski muzej
Stroški za izvajanje programa se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 ter
arheološke razstave predmetov in tlaka/ceste, ki so izkopani na glavnem trgu v Novem mestu v
času prenove novomeškega trga. Obeležena bo tudi 15. obletnica Novomeških likovnih dni s
pregledno razstavo v Dolenjskem muzeju.

05082018 Anton Podbevšek Teater
Sredstva se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.
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05082023 Zavod Novo mesto - kultura
Sredstva se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

05084002 Revija Rast
Sredstva se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

05084003 Redno delo kulturnih društev
Sredstva se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

05084006 Projekti na področju kulture
Sredstva se zvišajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

2305082007 Investicijski odhodki – Narodni dom
Za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za narodni dom je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof) je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta. Na podlagi Tržne raziskave bodo izdelane dopolnitve Strokovnih podlag
za arheološki park Situla, osnutek upravljavskega načrta ter določili medije oziroma sredstva
interpretacije zgodbe arheološkega parka.
OB085-16-0127 Arheološki park Situla

2305082030 IronAge Storytelling
Obravnavano projektno območje v Sloveniji in Hrvaški (od Krškega, preko Novega mesta in
Pule do Vrbnika) predstavlja edinstveno arheološko dediščino Evrope v železni dobi. Projektna
vloga IronAge Storytelling, ki je bila vložena v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020, je bila zavrnjena,
zato se projekt v letu 2019 ne bo izvajal.

2305082031 Mestno kulturno središče
Sredstva so namenjena za nakup in delno obnovo prostorov, ki so namenjeni za mestno
kulturno središče v Novem mestu. Pravica porabe temelji na sklenjeni kupoprodajni pogodbi ter
grobi oceni potrebnih sredstev za obnovo.
Projekt se navezuje na NRP OB085-19-0029 Mestno kulturno središče.

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE
DEJAVNOSTI MLADIH
07097003 Mladinski projekti
Sredstva se povečajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.
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07097004 Celoletni mladinski programi
Sredstva se povečajo zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče
Projekt za realizacijo mladinskega ustvarjalnega središča je zaradi nerešenih lastninsko pravnih
razmerij trenutno prekinjen, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo.
NRP OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče.

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO
08084001 Območno združenje rdečega križa
Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izhodišče je
ocena potreb za sofinanciranje humanitarnih programov za ranljive skupine prebivalstva.

08084004 Dnevni center za odvisnike
Proračunska postavka Dnevni center za odvisnike se ukine zaradi združevanja dveh postavk, ki
pokrivajo področje preprečevanja zasvojenosti v MONM (Dnevni center za odvisnike in LAS),
Izvajalec bo izbran na podlagi javnega razpisa. Obseg pravic iz javnih sredstev je določen na
podlagi realizacije programa.

08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva
Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izhodišče je
ocena potreb za sofinanciranje socialnih programov/projektov nevladnih organizacij na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.

08109014 Subvencije stanarin
Sredstva se povečajo glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobja. Izračun predloga
financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja.

08109020 Sistem lokalne blaginje
Sredstva se zmanjšujejo, ker bomo ukrepe na programu "Sistema lokalne blaginje" izvedli z
notranjimi človeškimi viri.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO
10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti
Zaradi združevanja dveh postavk iz področja reševanja zasvojenosti (Dnevni center za
odvisnike in LAS) prenašamo sredstva iz postavke, ki se ukinja (Dnevni center za odvisnike) na
novo postavko Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti v MONM. Izvajalec bo izbran
na podlagi javnega razpisa. Obseg pravic iz javnih sredstev je določen na podlagi vrednosti
programa izvajalca, izbranega na javnem razpisu.

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov
Sredstva se zmanjšajo glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobje. Izračun
predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja.
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA
DEJAVNOST
11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic
Sredstva so povečana zaradi prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

11050001 Vračilo komunalnega prispevka
Sredstva se zagotavljajo za vračila plačanih komunalnih prispevkov glede na prejete zahtevke
investitorjev, v kolikor so izpolnjeni pogoji za vračilo v skladu z Zakonom o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17). Višina sredstev temelji na analizi porabe sredstev preteklega
proračunskega obdobja in predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte
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, 22/16 in 16/18), s katerim so bile predpisane
delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, je v skladu z določili
227. člena Zakona o urejanju prostora potrebno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Odmera komunalnega prispevka je vezana na
odločitve investitorjev za gradnjo kmetijskih objektov in podane vloge za odmero komunalnega
prispevka.

11050004 Oprostitve plačila komunalnega prispevka
Glede na sprejet Odlok 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, 22/16 in 16/18), s katerim so bile predpisane delne
oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za gasilske domove, stavbe za izobraževanje in
znanstveno raziskovalno delo ter stavbe za zdravstveno oskrbo, je v skladu z določili 227. člena
Zakona o urejanju prostora potrebno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Odmera komunalnega prispevka je vezana na
odločitve investitorjev za gradnjo objektov in podane vloge za odmero komunalnega prispevka.

11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala
Sredstva so povečana zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta.

11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala
Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanja površin izvajanja gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin.

2311049104 Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi
Namen projekta je sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi. Podporna zidova
sta nagnjena, delno premaknjena in poškodovana. Sredstva so namenjena za izvedbo gradnje.
Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti del za izvedbo sanacije podpornih zidov.
OB085-19-0020 Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi

2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Vzpostavitev dela Arheološkega parka Situla, ohranjanje kulturne dediščine, povezovanje
mestnih sosesk, ureditev javnih zelenih površin ter popestritev turistične ponudbe in programov
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družbenih dejavnosti z ureditvijo javne poti skozi Kettejev drevored ter arheološke tematske poti
po gradišču Marof. Gradnja je predvidena v letu 2019.
OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske
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. Projekt se izvaja na območju petih občin osrednje Dolenjske (Novo
mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), nosilka projekta je Mestna občina Novo
mesto.
Na osnovi vloge za spremembo odločitve je v letu 2018 občina prejela sklep o spremembi
Odločitve, s katerim so MONM in ostalim občinam odobrena dodatna sredstva za dokončno
izvedbo projekta in podaljšanje roka izvedbe del do konca leta 2019. Dodatna sredstva so bila
odobrena za izgradnjo novih odsekov in objektov. V MONM bomo na novo zgradili dodatne
cevovode in novi vodohran Težka Voda. Izračun temelji na podlagi sklenjenih pogodb in
potrjene investicijske dokumentacije.
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra
Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme,
kanalizacijske ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč. Sredstva za kritje
stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa
obveznosti iz preteklega leta.
Projekt OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

2311063027 Vodovod Gabrje - Hrušica
Izvedba novega vodovodnega omrežja v dolžini 900 m. Z novim vodovodom se opusti vrtina
Gabrje, ki je dotrajana. Gradbeno dovoljenje je poteklo. Pred fizično izvedbo je potrebno
novelirati projekt ter pridobiti gradbeno dovoljenje, zaradi česar se izgradnja preloži na leto
2020.
OB085-18-0098 - Vodovod Gabrje - Hrušica

2311063029 Ureditev mestnega jedra
Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
prenova gospodarske javne infrastrukture.
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. Izračuni temeljijo na
podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb.
NRP OB085-13-0025 - Ureditev mestnega jedra (projektna dokumentacija).

2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN, vendar
sofinancerska pogodba še ni sklenjena, zato se za plačilo tekočih obveznosti opravljenih del
zagotavlja potrebna sredstva. Ocene temeljijo na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb.
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Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0178 - Ureditev mestnega jedra - Glavni trg.

2311064003 Investicije v javno razsvetljavo
Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam na področju sistema javne
razsvetljave. Sredstva so prepotrebna, saj je sistem javne razsvetljave v veliki meri dotrajan in
zastarel. Dodatna sredstva se namenijo prenesenim obveznosti iz leta 2018. Izhodišča temeljijo
na podlagi dejanskih potreb na terenu ter ocen stroškov oziroma realizacije preteklih let.

2311064006 Pločnik in JR Kamence
Namen projekta je rekonstrukcija LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo z
razširitvijo vozišča, umestitvijo pločnika ter ureditvijo cestne razsvetljave (Faza 2). Sredstva so
namenjena za izvedbo gradnje. Izhodišča temeljijo na podlagi projektantske ocene investicije.
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

2317062026 Urejanje romskih naselij
Sredstva se zmanjšujejo, ker v proračunskem letu ni predvidenih večjih razpisov za državno
sofinanciranje projektov urejanja romskih naselij.
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa
Sredstva so namenjena za redno izvajanje koncesijske pogodbe mestnega potniškega prometa
in poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2018.

12045116 Parkirna hiša in parkirišča
Sredstva so namenjena za redno delovanje, vzdrževanje parkirišč, parkirnih hiš in polnilnic za
električna vozila. Povečanje sredstev je potrebno zaradi poravnave prenesenih obveznosti iz
preteklega leta. Izhodišča so oblikovana na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij,
ocene realizacije, pogodbe o vzdrževanju parkirnih hiš in pogodbe o upravljanju polnilnic za
električna vozila.
NRP: OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

12045120 Avtobusna postaja NM - glavna
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in čiščenju avtobusne postaje, rednemu
vzdrževanju zelenih površin, vzdrževanju in čiščenju sanitarij in čakalnice v objektu. Namenjena
so tudi tehničnemu varovanju in vzdrževanju varnostnega sistema. Sredstva so povečana
zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta.

12045122 Cestni promet - urejanje
Sredstva so namenjena za: 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.
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12045123 Razvoj pametnega mesta
Sredstva so namenjena izvajanju projekta referenčne postavitve platforme pametnega mesta, ki
ga izvaja Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Telekomom Slovenije in SAP Slovenija.
Projekt predstavlja naslednjo fazo razvoja mest v okviru rešitev, ki jih omogoča internet stvari.
Rešitve izvedene v okviru projekta so namenjene povečevanju kakovosti življenja v mestih. V
okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih naprednih rešitev: spremljanje zasedenosti
javnih parkirnih prostorov, merjenje kakovosti zraka, hrupa, porabe vode in energentov, razvoj
pametne ulične razsvetljave ter merjenje zadovoljstva občanov.

2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni
predlogov pravic porabe, izhajajo iz projektantske ocenjene vrednosti del.
NRP - OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj
Sredstva so namenjena stroškom projektiranja. Gradnja je predvidena v letih 2020 in 2021.
Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti
del.
NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti
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.
Sredstva se zagotavljajo na podlagi v letu 2018 izdelane projektne dokumentacije oziroma
projektantskega predračuna.
Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0170 - Parkirišča ob Kandijski cesti.

2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM
Sredstva so potrebna za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, platoja in tudi
deleža na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto. Sredstva so se zmanjšala zaradi
negotovega stanja glede objekta in predvidenih razpisov.
NRP: OB085-15-0027-Ureditev glavne avtobusne postaje NM

2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Izvedba vzdrževalnih del na opremi na postajališčih v javnem mestnem potniškem prometu.
Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

2312045124 Avtobusno postajališče Mali Orehek
Sredstva so namenjena za prenesene obveznosti in dokončanje projektne dokumentacije za
ureditev avtobusnega postajališča, cestne razsvetljave in prehoda za pešce z dostopi. Ocena
temelji na ponudbi izdelovalca za pripravo projektne dokumentacije.
OB 085-18-0170 - avtobusno postajališče Mali Orehek
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2312045126 Avtobusno postajališče v Birčni vasi
Izgradnja avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3 664/2501 Gaber Uršna sela - Novo
mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas. Ocena potrebnih odkupov/služnosti
ter ocena stroškov izvedbe na osnovi projektantskega popisa del in delitvenega razmerja po
sporazumu o sofinanciranju.
OB085-19-0022 Avtobusno postajališče v Birčni vasi

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO
GOSPODARSTVO
11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje
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, idr. Izhodišča so
oblikovana delno na podlagi dejanskih potreb in pogodbe o vzdrževanju javne razsvetljave.
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta.

13045101 Vzdrževanje občinskih cest
Povečanje sredstev je potrebno zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

13045102 Popravilo mostov
Povečanje sredstev je potrebno zaradi potrebne sanacije lesenega mostu v Šentpetru.

13045103 Odškodnine in drugo
Postavka se ukinja, vsebina navedenega področja se prenese na postavko 2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic.

13045104 Obnova mej ob javnih poteh
Povečanje postavke je potrebno zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Povečanje postavke je potrebno zaradi prenosa plačil iz leta 2018.

2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)
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. Izračun stroškov temelji na izdelanem idejnem
projektu in potrjeni investicijski dokumentaciji (PIZ).
OB 085-15-0073 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)

2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
Rekonstrukcija Straške ceste je zaključena, zadnja situacija zapade v plačilo v letu 2019.
Izračuni temeljijo na podlagi sklenjene gradbene pogodbe oz. obračuna izvedenih del.
NRP OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
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2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
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, vključno z navezavami na obstoječe prometne površine.
Gradnja se je začela v letu 2018, zaključek pa je predviden v letu 2019. Sredstva se predvidijo
za dokončanje gradnje.
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 3. faza
Ureditev gospodarske javne infrastrukture obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo
ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave. Sredstva se
zmanjšujejo, ker je investicija predvidena za naslednja leta.
NRP OB085--15-0117 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni
kompleks Novo mesto - III. faza

2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas
Sredstva so namenjena za pridobivanje zemljišč, projektiranje in začetek gradnje brvi čez Krko
med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo
na levem in desnem bregu. Nova brv bo povezovala območje Drske z območjem Bršljina.
Začetek gradnje je predviden v letu 2019, zaključek pa v letu 2020.
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.

2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče
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. Sredstva se povečujejo, ker se je glavnina izvedbe del in
posledično tudi plačila za izvedbo 1. faze premaknila v leto 2019.
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče.

2313045123 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež, od km 3.0878 do km 3.740 - skozi
Velike Brusnice z ureditvijo pločnikov, struge Vrtaškega potoka ter obnova gospodarske javne
infrastrukture. Izgradnja se je zaradi nepredvidenih okoliščin podaljšala v leto 2199.
OB085-14-0076 Rekonstrukcija Gaberje - Ratež (odsek skozi Velike Brusnice)
Ocena stroškov za dokončanje izvedbe investicije.

2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
Rekonstrukcija križišča Belokranjske ceste (cest G2-105 in R2-419). Projekt je vezan na državni
projekt izgradnje 3. razvojne osi in zato tudi ni šel v realizacijo, kot je bilo predvideno. Nosilec
investicije je DRSI, MO Nm nastopa kot sofinancer.
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto skozi Šmihel.
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OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. Sredstev,
namenjenih za novelacijo obstoječe projektne dokumentacije ni potrebnih, ker projekt ne bo
realiziran.
OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

2313045129 Ureditev Westrove ulice
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.
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija
Sredstva so namenjena za gradnjo brvi čez Krko med Loko in Kandijo s peš in kolesarsko
navezavo na levi in desni breg in spremljajočimi ureditvami. Nova brv bo povezovala območje
Kandije in zaledja z območjem centra. V letu 2019 je predvideno projektiranje, v letu 2020 pa
gradnja.
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.

2313045132 Križ. Ločna
Na območju križišča Ločna se uredi desne zavijalne pasove iz smeri Žabje vasi in smeri centra.
Ker investicija ni v planu pred izgradnjo 3. razvojne osi, zagotovitev sredstev ni potrebna.
OB085-14-0081 Rekonstrukcija križišča Ločna

2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
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. OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi
naselje Birčna vas. Izhodišče za predvidne stroške je sklenjen sporazum o sofinanciranju na
osnovi projektantskega predračuna. Sredstva so predvidena za odkupe zemljišč in delno za
izvedbo.

2313045136 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce
v dolžini cca 305 m. Hkrati se bo v območju ureditve hodnika za pešce uredila še cestna
razsvetljava (17 svetilk), odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z
izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s
tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
Zaradi naknadne pobude krajanov KS Bučna vas po razširitvi vozišča, ureditvijo hodnika za
pešce z dvignjenimi robniki ter ureditvijo dvignjene ploščadi na območju križišča med profiloma
P6 in P13 v dolžini 130 m, je za ta odsek naročena novelacija projektne dokumentacije,
predhodno pa odkupljena še potrebna dodatna zemljišča. Iz teh vzrokov se bo gradnja
nadaljevala v l. 2019 in po pridobitvi novelirane projektne dokumentacije.
NRP OB085-17-0125 - Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
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2313045142 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na ulici Drska z ureditvijo površin za pešce in
kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena za izvedbo.
Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz pogodbene
vrednosti del.
NRP - OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

2313045143 Razširitev Ločenskega mostu
Načrtovanje kolesarskih površin na Ločenskem mostu. Izračuni temeljijo na ocenah.
OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter odkupe
zemljišč. Izvedba kolesarske povezave med območjema Drske in Bršljina je predvidena v letih
2020 in 2021.
OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

2313045145 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel - 2 faza od križišča pri trgovini Vita do Regerških Košenic z
ureditvijo pločnika, cestno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Izhodišče za predvidne
stroške je sklenjen sporazum o sofinanciranju na osnovi projektantskega predračuna. Sredstva
so predvidena za odkupe zemljišč in za izvedbo.
OB085-18-0182 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 2 faza

2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Adrijaničevo ulico
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad z ureditvijo površin za pešce in
kolesarje. Sredstva so namenjena za izvedbo.
OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Adrijaničevo ulico

2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža - Dolenjske
Toplice"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža - Dolenjske Toplice. Stroški
investicije zajemajo gradnjo, nakup zemljišč, projektno dokumentacijo, nadzor in obveščanje
javnosti. Izhodišča temeljijo na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža - Dolenjske Toplice"

2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice Škocjan"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan. Stroški
investicije zajemajo gradnjo, nakup zemljišč, projektno dokumentacijo, nadzor in obveščanje
javnosti. Izhodišča temeljijo na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"
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2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo
mesto"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto. Stroški investicije
zajemajo gradnjo, nakup zemljišč, projektno dokumentacijo, nadzor in obveščanje javnosti.
Izhodišča temeljijo na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"

2313045153 Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na
odseku med naseljem Ragovo in Krka
Namen projekta je izvedba rekonstrukcije ceste in novogradnje kolesarske steze ter pešpoti na
odseku med naseljem Ragovo in Krka. Izvede se celovita ureditev območja z ustrezno cestno
povezavo, kolesarsko potjo in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in
druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Sredstva so namenjena za projektno
dokumentacijo in izvedbo gradnje.
OB085-19-0018 Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na odseku
med naseljem Ragovo in Krka

2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska
Izgradnja površin za pešce in kolesarje od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska.
Izhodišče za predvidne stroške je ocenjen sporazum o sofinanciranju na osnovi projektantskega
predračuna. Sredstva so predvidena za odkupe zemljišč in za izvedbo.
OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska

2313045156 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza
Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel - 3 faza od križišča s Smrečnikovo do pokopališča z
ureditvijo pločnika, cestno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Izhodišče za predvidne
stroške je ocenjen sporazum o sofinanciranju na osnovi projektantskega predračuna. Sredstva
so predvidena za odkupe zemljišč in izvedbo.
OB085-19-0024 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3 faza

2313045157 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest
Na obstoječem krožnem trikrakem križišču državnih cest (Andrijaničeve - smer Krka,
Andrijaničeve - smer Bršljin, Zagrebške - smer AC) je predvidena izgradnja dodatnega
izvoznega in uvoznega pasu. Izhodišče za predvidne stroške je podpisan sporazum o
sofinanciranju na osnovi projektantskega predračuna. Sredstva so predvidena za izvedbo.
OB085-19-0025 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
14042111 Zavetišče za zapuščene živali
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018.
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14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje
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. Gre za proces pri izvajanju pristopa CLLD na regijski ravni.

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI
IN PODJETNIŠTVO
15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih
podjetnikov
Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik
Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov
Sredstva so namenjena podjetjem na območju Mestne občine Novo mesto.
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 razvoja
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanj nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki ga
izvaja Razvojni center Novo mesto. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic
porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti.

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije
Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
16047304 Projekti na področju turizma
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznost iz leta 2018 v leto 2019.

2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
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. Ocenjena vrednost projekta temelji na podlagi
ocenjene vrednosti investicije v PGD za ureditev parkirišč v ŠRC Portoval.
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NRP OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih,
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov. Prav tako so sredstva namenjena odkupu
nepremičnin (na katerih se uveljavlja predkupna pravica v skladu z veljavnimi predpisi) in
področju pridobitve stvarnih pravic na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je predvidena
izgradnja infrastrukture (ki ne sodi v okvir posameznih investicij). Znižanje sredstev se izvede
zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko 18061010 Nakup stanovanj z namenom
ureditve lastništva na stanovanju v večstanovanjski stavbi na naslovu Smrečnikova ulica 2 v
Novem mestu.
NRP OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 2.
faze komunalnega urejanja obrtno industrijske cone Livada
NRP - OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4
Namen investicije je komunalno urediti gospodarsko cono na Cikavi ter izvesti nove ceste, ki
bodo omogočale dostop do nezasedenih gradbenih parcel in sicer je predvidena izvedba ceste
4 ter ureditev padavinske in komunalne odpadne vode vključno z ureditvijo vodotoka potoka
Šajser ter ureditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture.
OB085-15-0119 Komunalno urejanje GC Cikava - cesta 4

2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1
Zagotovitev sredstev na tej proračunski postavki omogoča realizacijo 1. faze načrtovane
komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), ki jo bo
po sklenjeni pogodbi o opremljanju z MONM izvedel investitor stanovanjske pozidave na
navedenem območju. MONM je po pogodbi o opremljanju, ki je bila z investitorjem sklenjena v
letu 2018, prevzela odkupe določenih zemljišč za gradnjo načrtovane ceste v skupni površini
cca.1.952 m2. Gre za aktivnosti, ki so se začele izvajati že v letu 2018 in se bodo predvidoma
dokončale v letu 2019, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
NRP OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas-vzhod/1.

2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage
Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena, z izjemo 1. faze komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod, ki jo je zgradil
investitor prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod po sklenjeni pogodbi o
opremljanju z MONM.
Za leto 2019 se zagotavljajo del sredstev za prevzete obveznosti s strani MONM po pogodbi o
opremljanju oz. uskladitveni pogodbi (sklenjeni z investitorjem stanovanjske gradnje na območju
OPPN Mrzla dolina -zahod v letu 2018), ki se nanašajo na odkupe določenih zemljišč za
načrtovano prometno ureditev in izvedbo rekonstrukcije kanalizacije na Brodu v roku petih let po
sklenitvi uskladitvene pogodbe. Sredstva se povečujejo za odkupe zemljišč pod načrtovanim
prometnim omrežjem.
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Izvajanje komunalne opreme po določilih OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage
Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju med zainteresiranim investitorji in občino po s tem namenom
sklenjeni pogodbi o opremljanju.
NRP OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.

2317062031 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 2
Namen investicije je komunalno urediti gospodarsko cono na Cikavi ter izvesti nove ceste, ki
bodo omogočale dostop do nezasedenih gradbenih parcel in sicer je predvidena izvedba ceste
2 ter ureditev padavinske in komunalne odpadne vode, vključno z ureditvijo vodotoka potoka
Šajser ter ureditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture.
OB085-19-0021 Komunalno urejanje GC Cikava - cesta 2

2317062032 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza
Sredstva so namenjena izvedbi gospodarske cone na Brezovici. Namen je izvedba notranje
ceste v dolžini , ki bo omogočila dostop do novih nepozidanih zemljišč za izpolnitev kriterija
MGRT, ki so posledica izvedene operacije.
OB085-13-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2 faza

2317062033 Gotna vas - izgradnja GJI
Sredstva na novi postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za
komunalno urejanje dela območja EUP NM/20-a v Gotni vasi.
OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
18061002 Upravljanje s stanovanji
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, idr. Znižanje sredstev se izvede zaradi ugotovljenih
nižjih stroškov pri tekočem vzdrževanju stanovanj in ker ni predvidenih plačil odškodnin iz
naslova uporabe stanovanj, medtem ko je potrebno povečanje sredstev za subvencioniranje
rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta ter
stroški za komunalne storitve.

18061010 Nakup stanovanj
Sredstva so namenjena za plačilo kupnine oziroma odškodnine za stanovanje št. 6 v
večstanovanjski stavbi na naslovu Smrečnikova ulica 2 v Novem mestu. Pravna prednica
Mestne občine Novo mesto je z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije 29. 5. 1992
sklenila Pogodbo o zamenjavi stanovanj, s katero sta se pogodbeni stranki dogovorili, da
Občina Novo mesto dobi dve stanovanji na Kristanovi 2 (sedaj Smrečnikova ulica 2), občina pa
se je zavezala ministrstvu izročiti dva enakovredna stanovanja v roku dveh let po sklenitvi
pogodbe. Ker občina ni izpolnila svoje obveznosti, smo se z ministrstvom dogovorili, da
plačamo odškodnino za stanovanji.
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2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj
V letu 2019 je predviden zaključek projektiranja in začetek rekonstrukcije objektov na območju
mestnega jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Zaključek rekonstrukcije je predviden v letu 2020.
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

2318061009 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
V letu 2018 je Mestna občina Novo mesto izvedla energetsko sanacijo večstanovanjskega
objekta Kočevarjeva 10a. Stavbno pohištvo je že bilo zamenjano v letu 2015. Sredstva se
povečujejo zaradi prenosa finančnih obveznosti iz preteklega leta.
NRP: OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja
prostorskega razvoja
Sredstva se povečujajo zaradi zagotavljanja strokovnih podlag in dokumentacije, ki je potrebna
v okviru predpriprave za investicije, za katere se bo preverjala njihova izvedljivost.
Sredstva so vezana na projekte povezane s TUS in SR MONM.

2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj
Sredstva na so namenjena za nadaljevanje aktivnosti iz leta 2017 in 2018 za realizacijo oz.
izvedbo aktivnosti, ki so bile predhodno predvidene v okviru prijave na razpis INTERREG V-A
Slovenija-Hrvaška (ki ni več aktualen). V letu 2019 se pristopi k izdelavi strokovne podlage –
Krajinske zasnove za območje Gorjancev.
Postavka se izvršuje v povezavi s projekti, ki geografsko segajo na območje Gorjancev.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN
REŠEVANJE
20032004 Dejavnost zveze
Sredstva se namenjajo 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).

20032005 Dejavnost društev
Sredstva, namenjena dejavnosti gasilskim društvom iz Mestne občine Novo mesto, bodo
porabljena skladno z načrtom usposabljanja in opremljanja prostovoljnih gasilskih enot javne
gasilske službe v skladu z Uredbo Vlade RS.
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20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto
Zaradi doseženega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in sindikatom Poklicnih gasilcev
z zvezi z uskladitvijo plačilnih razredov na nivoju vseh poklicnih enotah po Sloveniji, je potrebno
zagotoviti dodaten delež lokalne skupnosti (občine).

20032008 Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz. leta 2018.

2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
V okviru izvajanja interventne dejavnosti je poudarek namenjen nabavi vozila za prevoz moštva,
naročilu generalnega servisa reševalne ploščadi Bronto, sanacije najbolj nujnih delov stavbe in
ostale predvidene investicije.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
2311052014 Energetsko upravljanje
Sredstva so namenjena za najem programa energetskega knjigovodstva, za dokončanje LEK-a,
prenos prevzetih obveznosti iz lanskega leta, za potrebe novih načrtov in druge dokumentacije.
NRP: OB085-13-0001 Energetika

2311052023 CEROD - manjši MBO
MONM zagotavlja lastni delež za investicijo. Izhodišča 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, leta pa temelji na podlagi ocen iz investicijske
dokumentacije. Sredstva so znižana, ker načrtovane aktivnosti v letu 2018 niso bile realizirane.
Postavka se navezuje na NRP OB085-17-0114 CeROD - manjši MBO.

2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec
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. Sredstva se znižujejo, ker bo projekt izveden v naslednjih letih.
OB085-14-0039 - Povečanje zmogljivosti ČN

2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo.
OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo.

2311052031 Kanalizacija Jama
V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno. V letu 2019 se bo izvedla 1. faza
investicije, ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo elektroenergetskega priključka, obnova
obstoječe ceste v delu naselja Jama. Sredstva se zagotavljajo za izvedbeno fazo, saj je bilo
gradbeno dovoljenje pridobljeno v decembru 2018.
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OB085-160101 Kanalizacija Jama

2311052048 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas
V severnem delu Češče vasi stanovanjski objekti še nimajo javne kanalizacije. Celotni projekt je
zaradi nepodpisanih služnostnih pogodb razdeljen na dve fazi. V letu 2018 se bo izvedla I. faza
za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Skupna dolžina kanala je 300 m. Sočasno z
izgradnjo kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovoda v dolžini 600 m.
OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas

2311052050 Projekti EBRD - ELENA
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). Sredstva se uskladijo zaradi dinamike izvajanja odobrenih projektov z EBRD. Izračun
temelji na podlagi odobrenih sredstev s strani EBRD za potrebe tehnične pomoči.
NRP OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
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. Sredstva so se zmanjšala zaradi negotovih razpisov na katera se
prilagajamo.
OB085-17-0026 – Investicijski odhodki – Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka.

2311056004 Sistem za izposojo koles GoNM
V letošnjem letu bodo sredstva namenjena za nakup postaj in električnih koles ter nadgradnjo
obstoječih postaj. Ostala sredstva bodo porabljena za vzdrževanje in obratovanje sistema ter za
poravnavo obveznosti iz leta 2018
NRP OB085-18-0177:razširitev sistema GoNM

2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

2321000002 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
Z novo postavko v proračunu Mestna občina Novo mesto načrtuje vzpostavitev tematske
pešpoti v območju reke Temenice, z navezavo na poti občine Straža. Postavili se bosta dve brvi
za prečenje reke - ena nadomestna ter ena novogradnja, ki bosta omogočili zvezno peš in
kolesarsko povezavo v dolini reke od izliva v reki Krki do izvira v Luknji ter od Konjeniškega
centra Češča vas do Biotopov v Zalogu. Prav tako se predvideva označevalna infrastruktura ter
informacijske table ob poti. Predvideno je sofinanciranje projekta z EU sredstvi.
NRP OB085-19-0012: Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
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5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
22016001 Projekti KS
Dodatna finančna sredstva so namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti.
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS

2305082025 Zadružni dom Uršna Sela
Sredstva so namenjena 2. fazi rekonstrukcije zadružnega doma v Uršnih Selih, kar bi imelo
velik pozitiven vpliv na povezovanju ljudi različnih generacij, na povečanje števila obiskovalcev
različnih prireditev in delavnic ter na nadaljnji razvoj naselja Uršna sela z okolico.
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
22049012 Programi LS KS Birčna vas
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

22049112 Samoprispevek Birčna vas
Sredstva se znižujejo na osnovi večje realizacije v letu 2018.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ
22049013 Programi LS KS Dolž
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
22049014 Programi LS KS Podgrad
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE
22049015 Programi LS KS Stopiče
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA
22049016 Programi LS KS Uršna sela
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

22049116 Samoprispevek Uršna sela
V letu 2018 je KS porabila manj finančnih sredstev iz naslova krajevnega samoprispevka, kot je
bilo planiranih. Zato se znesek v letu 2019 ustrezno zvišuje.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN
22049017 Programi LS KS Bršljin
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
22049018 Programi LS KS Center
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA
22049019 Programi LS KS Drska
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo
Sredstva se povečujejo zaradi prenosa sredstev iz naslova rednega delovanja iz leta 2018 in na
podlagi izjave predsednika KS o odpovedi pravice do sejnine v korist delovanju KS.

22049022 Programi LS KS Karteljevo
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

34

Rebalans proračuna MONM 2019 – marec 2019

5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE
22049025 Programi LS KS Mestne njive
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS
22049028 Programi LS KS Žabja vas
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
22018021 Redno delovanje KS Brusnice
Sredstva se povečajo, zaradi izjave predsednika KS o odpovedi pravice 50 % deleža sejnine v
korist KS.

22049029 Programi LS KS Brusnice
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE
22049030 Programi LS KS Gabrje
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA
22049031 Programi LS KS Prečna
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK
22049033 Programi LS KS Mali Slatnik
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.
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5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC
22049034 Programi LS KS Otočec
Lastna sredstva so sredstva krajevne skupnosti, ki jih pridobi sama iz različnih virov. Sredstva
se ustrezno usklajujejo glede na realno ocenjeno porabo v letu 2019.

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO Mestne občine Novo mesto in Občine
Straža
24061002 Inšpektorat - materialni stroški
Sredstva so namenjena za delovanje organa SOU, in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in
storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform, za stroške energije, najem vozil, za
prevozne stroške in storitve, za najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke.
Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi porabe v preteklih proračunskih obdobjih,
predvidenih stroškov organa SOU, ki so prikazani preko prejetih računov organa, ter števila
zaposlenih v organu. Povečanje višine sredstev zasleduje predvidenemu povečanju stroškov
zaradi zaposlitve in opreme dodatnega redarja ter morebitni zasedbi drugih nezasedenih
delovnih mest v organu. Z zaposlitvijo dodatnega redarja se povečujejo stroški usposabljanj,
nakupa in vzdrževanja službenih oblek, najema in opreme dodatnega vozila za redarje ter drugi
materialni stroški.
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