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ZADEVA: Poročila o poslovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti za leto
2006

1

UVOD

Na področju družbenih dejavnosti delujejo javni zavodi na področju izobraževanja, predšolske vzgoje,
kulture, zdravstva in športa, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. V letu 2006 so
pozitivno poslovali vsi javni zavodi.

2

PREDSTAVITEV

2.1

IZOBRAŽEVANJE

V MO Novo mesto imamo na področju izobraževanja 15 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO
Novo mesto, in sicer 11 osnovnih šol, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Posvetovalnico za učence in starše
Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo
mesto.
2.1.1

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole opravljajo osnovnošolsko splošno izobraževanje, štiri osnovne šole pa še dejavnost vrtca
oz. predšolske vzgoje.
Poslovno leto ne sovpada s šolskim letom. V enem poslovnem letu se zaključi eno šolsko leto in začne
drugo.
V osnovnih šolah je izhodišče vsega število učencev. Na podlagi števila učencev se oblikuje število
oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje financiranje.
Sredstva za financiranje dejavnosti osnovnih šol oz. osnovnošolskega izobraževanja v več kot 80%
zagotavlja država, lokalna skupnost pa v povprečju približno v višini 3%, razliko predstavljajo prispevki
staršev oz. lastni in drugi prihodki šol.
Drugače pa je pri financiranju dejavnosti predšolske vzgoje, kjer več kot 60% ali 70 % vseh sredstev
zagotavlja lokalna skupnost, razliko pa krijejo starši s prispevki.
V primerih, ko v okviru osnovne šole deluje še enota vrtca, je financiranje osnovne šole kot javnega
zavoda za izvajanje obeh dejavnosti v globalu nekoliko nižje s strani države in višje s strani lokalne
skupnosti, kar je odvisno od števila oddelkov v vrtcu.
Osnovne šole pridobivajo sredstva iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz prispevkov
staršev in plačil storitev, ki jih lahko opravljajo.
Iz državnega proračuna prejemajo sredstva za: plače, nadomeščanja, jubilejne nagrade, regres za letni
dopust, solidarnostne pomoči, odpravnine ob odhodu v pokoj, za delo po pogodbi, za delo sindikalnega
zaupnika, za prehrano med delom in prevoz na delo, za programsko odvisne materialne stroške, del

sredstev za organizacijo šole v naravi, za ekskurzije, za sofinanciranje malic za učence, za izobraževanje
zaposlenih, za nakup učil in učnih pripomočkov.
Iz občinskega proračuna pa prejemajo sredstva za tekoče materialne stroške za delovanje šole (elektrika,
komunala, ogrevanje in zavarovanje nepremičnin in opreme), za poučevanje tujega jezika v 3. oz 4.
razredu, za sofinanciranje kosil za učence, za prevoze učencev s šolskimi kombiji, ter sredstva za
sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni, za projektno delo v osnovnih šolah, za tekmovanja učencev
v znanju in za raziskovalne naloge. Kjer znotraj šol delujejo še vrtci pa šole iz občinskega proračuna
prejemajo še razliko med ceno programa in prispevki staršev, iz česar se zagotavljajo sredstva za plače in
druge osebne prejemke za zaposlene v vrtcu in za materialne stroške vrtca.
Poslovanje posamezne osnovne šole za leto 2006 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je
pripravila vsaka šola sama in iz priloženih tabel, ki so v prilogi tega gradiva.
V letu 2006 so vse osnovne šole uspešno poslovale. Vse so imele presežek prihodkov nad odhodki v
skupni višini 11.950 tisoč SIT.
2.1.2

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je ustanovljena za opravljanje osnovne glasbene dejavnosti.
Poslovno leto prav tako kot pri osnovnih šolah ne sovpada s šolskim letom. V enem poslovnem letu se
zaključi eno šolsko leto in začne drugo.
Tudi pri glasbeni šoli je izhodišče vsega financiranja število učencev. Na podlagi števila učencev se
oblikuje število oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje financiranje. Glasbeno šolo
Marjana Kozine ne obiskujejo samo učenci iz Mestne občine Novo mesto, temveč tudi učenci iz občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk. Navedene občine na podlagi sklenjenih
pogodb pokrijejo stroške za izobraževanje svojih učencev MO Novo mesto.
Glasbena šola Marjana Kozine se je v letu 2006 financirala iz naslednjih virov:
- iz državnega proračuna
(78,2%),
( 8,6%),
- iz proračuna MO NM
- iz prihodkov šole oz. prispevkov učencev
(11,4%)
( 1,8%).
- iz drugih prihodkov
Skupaj
100,0 %
Lokalna skupnost glasbenim šolam zagotavlja sredstva za tekoče in programsko odvisne materialne
stroške, za nakup in obnovo glasbil, za prehrano med delom in prevoz na delo, za izobraževanje učiteljev,
medtem ko pri osnovnih šolah za vse navedeno, razen za tekoče materialne stroške, sredstva zagotavlja
država.
Iz državnega proračuna pa se glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za plače, nadomeščanje, jubilejne
nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči, odpravnine ob odhodu v pokoj, sredstva za delo
po pogodbi in za delo sindikalnega zaupnika.
Poslovanje GŠ Marjana Kozine za leto 2006 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravila
šola in iz priložene tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
Poslovni izid Glasbene šole Marjana Kozine v letu 2006 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
4.714 tisoč SIT.
2.1.3

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

Posvetovalnica za učence in starše je javni zavod, ki opravlja:
- vzgojno svetovalno delo,
strokovna predavanja za starše, učence in učitelje,
- ugotavljanje sposobnosti (skupinska in individualna testiranja otrok za potrebe prešolanja,
akceleracije, odkrivanja nadarjenih, zgodnjega vstopa v šolo, itn.),
- pomoč družinam pri urejanju medsebojnih odnosov,
- vključevanje prostovoljcev v delo z učenci,
- mentorsko delo (za pripravnike, učitelje, svetovalne delavce).

Največ svetovalnega dela opravijo v obliki individualnih strokovnih obravnav otrok in mladostnikov, ki
imajo različne težave (učne, vedenjske, čustvene, vzgojne…).
Mestna občina Novo mesto posvetovalnici zagotavlja sredstva za plače, prispevke in druge osebne
prejemke, tekoče in programsko odvisne materialne stroške, pri tem pa izplačila za posamezne namene
zmanjša za sredstva, ki jih posvetovalnica v posameznem letu prejme po pogodbah z drugimi občinami. V
skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto (Ur. l. RS, št.
33/96) lahko ta sama sklepa pogodbe z drugimi občinami za opravljanje svojih storitev, medtem ko MO
Novo mesto za tovrstno sklepanje pogodb nima pravne podlage.
Posvetovalnica je sprejemala v obravnavo le otroke in starše iz občin, ki so finančno podprle njeno delo
tako, da so z njo sklenile pogodbe o kritju stroškov za opravljene storitve. Posvetovalnica je v letu 2006
nudila storitve občanom MO Novo mesto in občanom iz Občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč,
Žužemberk, Dolenjske Toplice in Črnomelj.
Posvetovalnica se je v letu 2006 financirala iz naslednjih virov:
- iz proračuna MO NM
- po pogodbah iz proračuna drugih občin
- iz lastnih prihodkov od predavanj
- iz drugih prihodkov
Skupaj:

(83,1%),
(10,2%),
( 6,7%),
/
.
100,0%

Iz državnega proračuna posvetovalnica ne prejema sredstev.
Poslovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto za leto 2006 je razvidno iz povzetka letnega
poročila, ki ga je pripravila posvetovalnica in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
Iz poslovnega poročila o poslovanju posvetovalnice v letu 2006 izhaja, da je posvetovalnica uspešno
poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 183 tisoč SIT.
2.1.4

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Financiranje izobraževanja odraslih nam
nalaga 18. člen Odloka o ustanovitvi Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (Uradni list RS, št.
31/98, 92/2002), 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006) in 9. alinea 2.
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,…51/2002), ki pravi, da lokalna
skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto
življenja njenih prebivalcev.
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost javnim organizacijam za
izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, zagotavljati sredstva za:
- investicije,
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in
investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in
- za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna
skupnost.
Od navedenega smo Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto (v nadaljevanju RIC) zagotavljali
sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih, sredstva za plače, prispevke in druge osebne
prejemke za delo lokalnega koordinatorja in za programsko odvisne materialne stroške vezane na delo
lokalnega koordinatorja, ter določen del sredstev za tekoče materialne stroške, potrebne za delovanje
zavoda.
V letu 2006 je RIC pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:
- iz državnega proračuna oz. iz sredstev javnih razpisov
133,8 mio SIT
- s prodajo blaga in storitev na trgu
58,1 mio SIT
- iz proračuna MO Novo mesto
30,5 mio SIT
- iz drugih virov
1,8 mio SIT
- iz donacij
/

oz. 59,7%,
oz. 25,9%,
oz. 13,6 %,
oz. 0,8 %
oz. __/____

SKUPAJ:

224,2 mio SIT

100,0%

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2006 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravil RIC in
iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
Iz poslovnega poročila RIC Novo mesto za leto 2006 je razvidno, da je RIC uspešno posloval in imel
presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.302 tisoč SIT.
2.1.5

UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

Je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Ustanovljen je bil z namenom razvoja
visokega šolstva v Novem mestu. Z delovanjem je pričel 1.11.2006. Financiran je iz proračuna MO Novo
mesto.
Poslovanje URS Novo mesto za leto 2006 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravil URS in
iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
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PREDŠOLSKA VZGOJA

V Mestni občini Novo mesto imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec
Pedenjped Novo mesto z 11 enotami (enota Pikapolonica – zaprta v aprilu) . V letu 2006 je bilo v 60
oddelkih vključenih v povprečju 1037 otrok (45 otrok iz drugih občin), za katere je skrbelo 198 delavcev.
Dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge občine. V skladu z Zakonom o vrtcih se iz
proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki ga na podlagi
vloge določi občina. Na podlagi dopolnjenega 28. a člena Zakona o vrtcih pa mora lokalna skupnost
zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa in druge dogovorjene stroške. V
proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.
Zaradi premajhnih vlaganj v objekte namenjene predšolski vzgoji, so le-ti v slabem stanju, zato bo moral
ustanovitelj v naslednjih letih pri oblikovanju proračuna za sanacijo objektov nameniti več sredstev.
Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Vrtec Ciciban Novo mesto
Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 2.674 tisoč SIT in predlagamo, da se nameni za nabavo nove
opreme v igralnicah vrtca Kekec.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 2.819 tisoč SIT in predlagamo, da se nameni za vlaganja v
nabavo opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

4

KULTURA

Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica štirih javnih zavodov s področja kulture, in sicer Dolenjskega
muzeja Novo mesto, Knjižnice Mirana Jarca, Kulturnega centra Janeza Trdine in APT-a. Iz poročil o
poslovanju zavodov, ki so v prilogi, je razvidno njihovo poslovanje, doseženi cilji ter rezultati za leto 2006.
Vsi štirje javni zavodi s področja kulture so poslovali pozitivno in so v celoti realizirali načrtovani program
ter ga razširili z dodatnimi vsebinami.
4.1

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur.l. RS, št. 79/03),
ZUJIK (Ur.l. RS, št. 96/02) ter druga področna zakonodaja.
Leto 2006 je bilo prelomno let za izvajanje dejavnosti in poslanstva Dolenjskega muzeja: odprli so
vsebinsko prenovljeni Jakčev dom, kar je prispevalo k največjemu številu lastnih občasnih razstav v
zadnjih letih, pričeli so z računalniško obdelavo muzejskih predmetov (prispeva k sprotni reviziji in

inventuri muzejskega gradiva), prišli so do ustreznih prostorov za depoje, pričela se je s prenovo Križatiji,
v kateri bo postavljena stalna arheološka razstava, vzpostavljena je nova spletna stran muzeja, podpisali
so listino DOGOVOR O SODELOVANJU z Romisch-Germanisches Zentralmuseum iz Mainza v Nemčiji,
uresničena je pobuda muzeja o poimenovanju Novo mesto - mesto situl.
Glede vsebinskega dela je DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO v letu 2006 je dosegel, uresničil in presegel
začrtane naloge. Hkrati je obeležil 55. obletnico delovanja zavoda. Opravljal je redno interno muzejsko
dejavnost (pridobivanje muzejskega gradiva, inventarizacija muzejskih predmetov, konzervatorstvo
predmetov, njihovo restavriranje in konzerviranje, dokumentiranje, risanje arheoloških predmetov),
nadaljeval zaščitna arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi na Marofu, pripravil razstavni program, ki je
presegel število razstav v lanskem letu ter pričeli z galerijsko dejavnostjo v Jakčevem domu. Dolenjski
muzej je bil aktiven tudi na področju založništva in je izdal večje število strokovnih publikacij in katalogov.
Povečali so število muzealskih pedagoških delavnicah za 50% ter 30% višjim obiskom v primerjavi z
letom 2005. Pedagoška služba je opravila številna vodstva po stalnih in začasnih razstavah, pripravila
predavanja in ogled dokumentarnih filmov. Poleg redne dejavnosti so bili soorganizatorji 34 prireditev
(različne predstavitve, predavanja, tiskovne konference, koncerti na Muzejskih vrtovih. Številko
obiskovalcev Dolenjskega muzeja, Jakčevega doma in Kočevskega roga je znašalo 27.530, kar je okrog
7% več kot v letu 2005.
Po finančni plati izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.000,00 SIT. Celotni prihodki
znašajo 196.419.837,90 SIT in so manjša za 0,3% v primerjavi z letom 2005 zaradi zmanjšanja sredstev
s strani Ministrstva za kulturo iz postavke »kulturni tolar« za arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi in
vzdrževalna dela na Bazi 20, povečala pa so se sredstva MO Novo mesto zaradi vzdrževalnih del na
Jakčevem domu.
Sredstva so pridobili od:
- Ministrstva za kulturo v višini 141.058.484,69 SIT (za materialne stroške ter plače, druge osebne
prejemke za 19 zaposlenih),
- Mestne občine Novo mesto v višini 38.298.262,40 SIT (za materialne stroške za Jakčev dom ter
plače, osebne prejemke za 3 zaposlena),
- iz lastnih virov v višini 17.063.089,81 SIT (tržna dejavnost, vstopnine, prodaja blaga in storitev,
sponzorstva). Iz sredstev pridobljenih na trgu so krili stroške amortizacije ter izplačali delovno
uspešnost zaposlenih.
Celotni
-

odhodki znašajo 196.400.751,36 SIT. Sredstva so porabljena za:
stroške blaga, materiala in storitev v višini 70.411.713,01 SIT,
stroški dela v višini 110.571.892,71 SIT,
amortizacijo v višini 14.854.000,00 SIT,
drugi stroški in odhodki 69.300,00 SIT (odškodnina za zemljišče, na katerem se opravlja
arheološko izkopavanje).

4.2

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l. RS, št.
3/04), ZUJIK (Ur.l. RS, št. 96/02), Zakon o knjižničarstvu, ZKnj-1 (Ur.l. RS, št. 87/01), ostala področna
zakonodaja. Direktorica knjižnice je od aprila 2006 na bolniški, po pooblastilu sta jo nadomeščali Darja
Peperko Golob (1.5. – 1.8.2006) ter Slavka Kristan (od 1.8.2006 dalje).
Po vsebinski plati in v okviru redne dejavnosti je knjižnica skrbela za nabavo gradiva (17% več kot
lani), tekočo in retro obdelavo knjižničnega gradiva (17% več kot lani), izposojo gradiv (za 5% presežen
plan), število novih članov je povečano za 6%. Z dodatnimi dejavnostmi, ki prispevajo k popularizaciji
knjige so pripravili 14 prireditev (predstavitev knjižnih novitet, potopisna predavanja), organizirali 26
razstav v prostorih knjižnice, predstavili knjižnico številnim skupinam obiskovalcev, izvajali
bibliopedagoško delo predvsem program za mladino, svetovalno delo za starše, vzgojitelje in učitelje za
delo z mladino, postavili virtualni del knjižnice. Knjižnica Mirana Jarca posebno pozornost namenja
posebnim skupinam uporabnikov, ki potrebujejo drugačen pristop in posebna znanja knjižničarjev:
izvajanje prilagojenih programov za slepe in slabovidne, za gluhe in naglušne (tečaj znakovnega jezika),
povezave z društvom Bravo za težave legastenikov, oblike dela z Romi, prilagojeni programi za varovance
varstvenega delovnega centra ter delo z uporabniki s posebnimi potrebami.

Po finančni plati Knjižnica Mirana Jarca prikazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
702.001,07,00 SIT. Celotni prihodki znašajo 272.063.000,00 SIT.
Sredstva so prejeli od:
- Mestne občine Novo mesto v višini 221.500.930,00 SIT (za materialne stroške, plače in druge
osebne prejemke za 41 zaposlenih, projekte, nabavo knjižničnega gradiva, investicije),
- Ministrstva za kulturo v višini 51.198.000,00 SIT (za nabavo knjižničnega gradiva, projekte,
investicije),
- ostale občine (Dolenjske Toplice, Žužemberk, Škocjan, Šentjernej, Mirna Peč) v višini
48.557.855,00 SIT (za nabavo knjig, projekte, plače in materialne stroške),
- Zavoda za zaposlovanje v višini 4.780.161,00 SIT (za plače),
- iz lastnih virov v višini 4.264.000,00 SIT (na trgu, iz naslova javne službe).
Celotni
-

odhodki znašajo 286.653.000,00 SIT. Sredstva so porabljena za:
stroški blaga, materiala, storitev v višini 59.015.000,00 SIT,
stroški dela v višini 203.835.000,00 SIT,
amortizacija v višini 8.313.000,00 SIT,
drugi stroški in odhodki v višini 198.000,00 SIT.

4.3

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Ur.l. RS, št.
79/03), ZUJIK (Ur.l. RS, št. 96/02) ter ostala področna zakonodaja.
Po vsebinski plati je Kulturni center Janeza Trdine organiziral v okviru rednega programa otroški,
gledališki ter glasbeni abonma ter izven abonmajski program. Število abonentov iz leta v leto narašča,
predvsem pri gledališkem in otroškem abonmaju. Izjemno dobro so obiskani vzgojno – izobraževalni
programi za osnovne in srednje šole. Dodatno so organizirali samostojno in v soorganizaciji drugih
društev ali organizacij likovnih razstav, okrogle mize, predstavitve knjig, Novomeške poletne večere. V
februarju 2006 je prišlo do primopredaje objekta Doma kulture v upravljanje Anton Podbevšek Teatra.
Po finančni plati je zavod po večletnih izgubah posloval pozitivno s 7.797.000,00 SIT presežka
prihodkov nad odhodki ter rešil kadrovske zadeve v zavodu. Celotni prihodki v letu 2006 znašajo
121.486.145,00 SIT.
Sredstva so prejeli od:
- Mestne občine Novo mesto v višini 64.309.616,00 SIT (za materialne stroške, plače in druge
osebne prejemke za 8 zaposlenih, za programe in projekte ter za pokrivanje izgube in odpravnine
viška zaposlenih),
- Ministrstva za kulturo niso prejeli sredstva,
- iz lastnih virov v višini 41.654.969,00 SIT (iz opravljanja javne službe, oddajanje prostorov,
sponzorska in donatorska sredstva, prihodki od obresti od depozitov, odškodnin),
- prihodek iz tržne dejavnosti v višini 12.558.560,00 SIT (posojanje tehnične opreme, nudenje
storitev, organizacijo, pripravo in izvedbo prireditev komercialnega značaja).
Skupni
4.4

odhodki so znašali 113.689.000,00 SIT. Sredstva so porabljena za:
stroške blaga, materiala in storitev v višini 54.669.000,00 SIT,
stroške dela v višini 54.840.000,00 SIT,
amortizacijo v višini 3.410.000,00 SIT,
ostale stroške in odhodke v višini 770.000,00 SIT.
ANTON PODBEVŠEK TEATER (APT)

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Ur.l. RS, št. 61/05),
Sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda Anton Podbevšek Teater (Ur.l. RS, št. 104/06 in čistopis
uradno prečiščenega besedila Ur.l. RS, št. 123/06), ZUJIK (Ur.l. RS, št. 96/02) ter ostala področna
zakonodaja.

V letu 2006 je Anton Podbevšek Teater deloval v zelo specifičnih okoliščinah. Poslovno leto je začel s
175.000,00 SIT, končal pa s slabimi 76.000.000,00 SIT celotnih prihodkov. Prve tri mesece so
zaznamovala intenzivna prizadevanja za zagotovitev ustreznih sredstev za delovanje teatra, prevzem
Doma kulture v upravljanje in oživitev delovanja kinematografa. Do konca aprila je bil končan postopek
za izbiro ravnatelja, ki je mandat nastopil 1.6.2006. Junija, julija in avgusta so potekale intenzivne
priprave na začetek prenove prostorov, pridobivanje dokumentacije in dovoljenj, dogovarjanje z
najemniki in priprava sistemizacije. Od sredine septembra so vzporedno potekali obnova prostorov,
začetek delovanja Akademije, priprave na prvo premiero v zgodovini teatra, postopek za preimenovanje
teatra, izbira znaka in celostne podobe teatra ter priprave na prvo otvoritev razstave v fotogaleriji. Po
1.9.2006 sta sev APT-u zaposlila vodja lučne in zvočne tehnike ter hišnik-gospodar.
V programskem delu je APT večji del programa izvajati v septembru 2006: Akademija ter priprave na
premiero. Akademija je namenjena gimnazijcem ter dijakom ostalih srednjih šol z namenom, da se
spoznajo na teoretični in praktični ravni z delovanjem gledališča (predavanja s področja gledališke igre,
režije, retorike, katera pripravljajo ugledni slovenski strokovnjaki). Končni produkt bo gledališka predstava
udeležencev Akademije v maju 2007.
Decembra je premierno uprizorjena predstava Galileo Galilei v režiji Matjaža Bergerja. V kontekstu
predstave je organiziran Simpozij o Galileu. V decembru je bila otvoritev fotografske razstave skupine
Irwin, ki je konceptualno sovpadala z izvedbo predstave Galileo Galilei.
Konec leta so začeli z intenzivnimi vajami za izvedbo premierne plesne predstave Sun City v koprodukciji
s Fičo baletom, ki je bila uprizorjena konec januarja 2007.
Po finančni plati je zavod posloval pozitivno in so realizirali prihodkov za 75.924.000,00 SIT. Je edini
zavod na področju kulture, kateri je pridobil 30.000.000,00 SIT s strani donatorja Krke, tovarne
zdravil,d.d.
Sredstva so prejeli od:
- Mestne občine Novo mesto v višini 39.193.000,00 SIT (za materialne stroške, plače in druge
prejemke za 4 zaposlene, za programe in projekte),
- Ministrstvo za kulturo v višini 1.500.000,00 SIT (za projekt),
- iz lastnih virov v višini 5.231.000,00 SIT (prihodki od najemnin, predstav in dr. finančni prihodki),
- donatorska sredstva v višini 30.000.000,00 SIT.
Skupni
-
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odhodki so znašali 60.648.000,00 SIT. Sredstva so porabljena za:
stroški blaga, materiala in storitev v višini 25.482.000,00 SIT,
stroški dela v višini 14.013.000,00 SIT,
amortizacija v višini 874.000,00 SIT,
drugi stroški in odhodki v višini 20.279.000,00 SIT (programski stroški).
sredstva v višini 15.000.000,00 SIT so razporejena na pasivne časovne razmejitve za kratkoročno
vnaprej vračunane stroške iz naslova projektov v izvajanju.

ZDRAVSTVO

Na področju zdravstva delujeta dva javna zavoda, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.
To sta zdravstveni dom in lekarne. Za zdravstveni dom je bil Odlok o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto sprejet, za lekarne pa postopek še teče.
5.1

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MSTO

Zdravstveni dom Novo mesto (v nadaljevanju: zdravstveni dom) v sedanji organiziranosti izvaja primarno
in specialistično zdravstveno dejavnost, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje,
diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih zavoda,
na terenu in na domu bolnika za prebivalce na območju UE Novo mesto (za določene dejavnosti tudi Bela

Krajina in Posavje) in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Del dejavnosti predstavlja tudi
prodaja storitev na trgu.
Na dan 31.12.2006 je bilo v zdravstvenem domu zaposlenih 260 delavcev, od tega 219 žensk in 41
moških. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2005 (292) zmanjšalo zaradi odhoda delavcev v
zasebno prakso.
Celotni prihodki so bili za 0,54% nižji od lanskih in za 1,33% višji od planiranih. Odhodki so od
lanskoletnih nižji za 4,32 in za 2,54% od planiranih. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 93.330
tisoč SIT.
5.2

DOLENJSKE LEKARNE

Dolenjske lekarne Novo mesto (v nadaljevanju: lekarna) so ustanovile občine Trebnje, Črnomelj, Metlika
in Novo mesto. Osnovno poslanstvo lekarne je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in
Bele Krajine. Na območju, ki ga pokriva, je ta lekarna edina, ki opravlja dežurno službo in s tem
zagotavlja neprekinjeno oskrbo z zdravili. Poleg lekarniške dejavnosti se lekarna ukvarja tudi z lastno
proizvodnjo zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi
pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za
varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki.
Lekarna je imela v letu 2006 zaposlenih 71 delavcev, od tega z visoko izobrazbo 51,3%. Nosilci dejavnosti
so magistri farmacije.
Lekarna je leto 2006 zaključila pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je 45.773 tisoč SIT, kar je
11.230 tisoč SIT boljši rezultat od planiranega in 19.529 tisoč SIT boljši rezultat od leta 2005.
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ŠPORT

Agencija za šport Novo mesto (v nadaljevanju: AG) je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila takratna
Občina Novo mesto. AŠ je registrirana za izvajanje dodatnega programa predšolskega športa,
osnovnošolskega športa, srednješolskega športa, športnorekreativnega programa, pomoč pri izvedbi
programa športa v invalidnih organizacijah, pomoč pri izvedbi programov kakovostnega športa,
vzdrževanje športnih objektov, program drugih strokovnih nalog po nalogu ustanovitelja.
V letu 2006 je bilo na AŠ 18 redno zaposlenih in 3 delavci, zaposleni preko programa javnih del in
pogodbe o delu.
V letu 2006 je AŠ ustvarila 195.089.797 SIT prihodkov (lastni prihodki, prihodki iz proračuna
ustanovitelja, prihodki od obresti vezanih vlog) in 195.035.703 SIT odhodkov (za osnovno dejavnost,
materialne stroške, amortizacijo, stroške dela, druge materialne stroške, stroške zavarovalnih premij).
Zaradi premajhnih vlaganj v infrastrukturo je le-ta v zelo slabem stanju, zato bo moral ustanovitelj v
naslednjih letih pri oblikovanju proračuna upoštevati tudi to dejstvo, ki jo izraža tudi Svet AŠ. Istočasno
bo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za dodaten kader, za katerega potreba se kaže zaradi
povečanega obsega del na področju vzdrževanja športnih objektov.
Iz poslovnega poročila AŠ za leto 2006 je razvidno, da je AŠ uspešno poslovala in imela presežek
prihodkov nad odhodki v višini 54.094 SIT.
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PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov s
področja družbenih dejavnosti (izobraževanje, predšolska vzgoja, kultura, zdravstvo in
šport) za leto 2006.

V sodelovanju z javnimi zavodi pripravile:
Tončka Novak
Joža Miklič
Sandra Boršić

Direktor OU
mag. Sašo Murtič

Priloge:
Povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti:
- izobraževanja: OŠ, GŠ Marjana Kozine, Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto,
Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto in URS,
- predšolske vzgoje: Vrtec Pedenjped in Vrtec Ciciban,
- kulture: Dolenjski muzej, Knjižnica Mirana Jarca, Kulturni center Janeza Trdine,
- zdravstva: Zdravstveni dom Novo mesto in Dolenjske lekarne Novo mesto in
- šport: Agencija za šport Novo mesto.

