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1

UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr.,
110/13) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju
tekočega leta.
Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 je bil sprejet na 11. redni seji
občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 17. 12. 2016. Za proračunsko leto 2017 je bilo
v sprejetem proračunu načrtovanih 43.169.896 EUR skupnih prihodkov in 43.495.896 EUR
skupnih odhodkov. Na 19. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, z dne
22. 12. 2016 je bil sprejet odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2017, v katerem so prihodki načrtovani v višini 45.432.840 EUR in odhodki v
višini 52.907.148 EUR. Rebalans proračuna za proračunsko leto 2017 je bil sprejet na 22.
redni seji občinskega sveta 25. 05. 2017, s katerim se je uskladila pravilnost izkazovanja
odhodkov v višini 3.000 EUR. Planirani odhodki so se znižali za višini 3.000 EUR, vrednost
znižanih odhodkov se je prenesla v izkaz računa finančnih terjatev in naložb.
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina) v
obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je sestavljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o
javnih financah, ki določa vsebino poročila. Poročilo sestavljajo tabele splošnega in
posebnega dela proračuna in obrazložitve:
•
•
•
•
•

bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb,
račun financiranja,
realizacija prihodkov proračuna,
realizacija odhodkov proračuna.

V navedenih izkazih so izkazani prihodki in odhodki Mestne občine Novo mesto ter krajevnih
skupnosti.
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2

POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA,
PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU V PRVEM POLLETJU 2017
IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2017

2.1 Realizacija prihodkov
obdobju januar – junij 2017

proračuna

občine

po

ekonomski

klasifikaciji

v

Celotni prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar
– junij proračunskega leta 2017 realizirani v višini 14.833.821 EUR, kar predstavlja 33 %
načrtovanih celotnih prihodkov proračuna proračunskega leta 2017. V primerjavi z enakim
obdobjem proračunskega leta 2016 so se celotni prihodki zmanjšali za 8 %.
Tabela št. 1: Pregled realiziranih prihodkov v obdobju januar – junij proračunskega leta 2017
in v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 ter primerjava s proračunom za
proračunsko leto 2017 v EUR:

Realizacija I - VI
2016

Indeks real. I-VI
2017/plan 2017

Plan 2016

Skupaj prihodki

38.822.100

16.054.591 45.432.840

14.833.821

33

25.297.370

11.794.908 25.871.683

10.306.661

40

Davčni prihodki

Plan 2017

Realizacija I - VI
2017

Vrsta prihodka

Nedavčni prihodki

8.195.266

3.264.299

7.446.039

3.572.991

48

Kapitalski prihodki

1.061.165

576.628

905.000

346.298

38

41.020

15.745

204.536

130.152

64

403.011 10.675.178

477.719

4

Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta
sredstva
Evropske unije

4.062.637
iz

Prejeta
vračila
danih
posojil
in
prodaja
kapitalskih deležev
Zadolževanje

164.642

0

330.404

0

0

0

0

0

0

0

1.175.959

0

7.305.758

0

0

a.) Davčni prihodki
Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici
proračunskega leta 2017 realizirala v višini 10.306.661 EUR, kar predstavlja 40 %
realiziranih davčnih prihodkov proračuna. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega
leta 2016 so se zmanjšali za 13 % .
Davki na dohodek in dobiček
Največji delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo
dohodnino v višini 9.300.408 EUR. V enakem obdobju proračunskega leta 2016 so omenjeni
prihodki znašali 9.136.088 EUR.
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Davki na premoženje
Davke na premoženje je občina v prvem polletju proračunskega leta 2017 realizirala v višini
578.258 EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 nižji za
71 %. Razlog je v zamiku roka plačila prvega obroka nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki bo v letu 2017 zapadel v juliju 2017.
Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo tudi davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje v višini 285.400 EUR in davki na dediščine in darila v
višini 99.675 EUR.
Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so bili v obdobju januar – junij proračunskega leta 2017
realizirani v višini 395.281 EUR (planirani za proračunsko leto 2017 v višini 516.050 EUR). V
enakem obdobju proračunskega leta 2016 so bili realizirani v višini 295.049 EUR.
Največji delež med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki
so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 384.955 EUR. Največja vrednost se
nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini
158.458 EUR, sledi okoljska dajatev za odpadne vode v višini 129.476 EUR, prihodek iz
naslova občinske takse v višini 55.189 EUR in pobrana turistična taksa v višini 34.348 EUR.
Davki na posebne storitve so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 10.325 EUR.
Drugi davki
Drugi davki vključujejo nerazporejene prihodke s strani Ministrstva za finance in so v obdobju
januar – junij 2017 32.715 EUR. Omenjene prihodke preko podračunov občine usklajuje
Ministrstvo za finance in se usklajujejo in razporejajo znotraj celotnega proračunskega leta.
b.) Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičku in dohodke iz premoženja,
upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge
nedavčne prihodke.
Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij proračunskega leta 2017 realizirani v višini
3.572.991 EUR, kar predstavlja 48 % realiziranih nedavčnih prihodkov proračuna za
proračunsko leto 2017 (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so višji za
9 %).
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili v obravnaven obdobju
realizirani v višini 2.409.388 EUR in predstavljajo 59 % načrtovanih omenjenih prihodkov za
proračunsko leto 2017. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so se
zvišali za 22 %. Največji delež med njimi predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili v
obravnavanem obdobju realizirani v višini 2.288.715 EUR (porast v primerjavi z enakim
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obdobjem proračunskega leta 2016 za 42 %) ter v prvi vrsti zajemajo prihodke od
premoženja, ki se daje v najem.
Prihodke od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v obdobju januar –
junij 2017 realizirala v višini 118.287 EUR in se nanašajo na izplačilo bilančnega dobička za
poslovno leto 2016 s strani JP Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 78.995 EUR in na
poravnavo izgube po sodni poravnavi za občino Žužemberk v višini 39.292 EUR s strani JP
Komunala Novo mesto d.o.o.
Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.054.051 EUR (v primerjavi z enakim
obdobjem proračunskega leta 2016 so nižji za 11 %).
Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 940.393 EUR (padec v
primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 za 6 %).
c.) Kapitalski prihodki
V obravnavanem obdobju proračunskega leta 2017 je občina s prodajo stvarnega
premoženja realizirala prihodke v višini 346.298 EUR (v enakem obdobju proračunskega leta
2016 so bili realizirani v višini 576.628 EUR). Omenjeni prihodki se v celoti nanašajo na
prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in dosegajo 38 % planiranih omenjenih prihodkov
proračuna za proračunsko leto 2017.
č.) Prejete donacije
Prihodki iz naslova prejetih donacij so bili realizirani v višini 130.152 EUR in predstavljajo
64 % planiranih navedenih prihodkov proračuna za proračunsko leto 2017. V enakem
obdobju leta 2016 so bili realizirani v višini 15.745 EUR.
Donacije se nanašajo prejeta sredstva s strani Fundacije za šport za Energetsko sanacijo ŠD
Marof v višini 85.000 EUR in na ureditev vadbenih površin Portoval v višini 42.152 EUR.
d.) Transferni prihodki
Transferni prihodki so vas sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz
državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in
drugih javnih zunaj-proračunskih skladov ter javnih agencij.
Transferne prihodke je občina v obravnavnem obdobju proračunskega leta 2017 realizirala v
višini 477.719 EUR (porast v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 za
19 %). Realizirana višina transfernih prihodkov v obravnavanem obdobju predstavlja 4 %
planiranih omenjenih prihodkov proračunskega leta 2017.
Iz državnega proračuna je občina prejela transferne prihodke v višini 177.778 EUR (nižji od
realiziranih v enakem obdobju proračunskega leta 2016 za 9 %) in se nanašajo na sledeče
projekte: sredstva od Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 68.489 EUR, druga
prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega
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sistema na območju osrednje Dolenjske v višini 35.565 EUR in druga prejeta sredstva iz
državnega proračuna za tekočo porabo v višini 73.723 EUR.
Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v obravnavanem
obdobju proračunskega leta 2017 znašala 299.941 EUR in se nanašajo na projekt
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske v višini
201.536 EUR, projekt EBRD – ELEN-a v višini 67.410 EUR. Občina je prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za proračunsko leto 2017 planirala v višini
7.758.988 EUR – največji delež planiranih sredstev se nanaša na projekt Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

2.2

Realizacija odhodkov proračuna občine v obdobju januar – junij 2017

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar
– junij 2017 realizirani v višini 16.230.579 EUR kar predstavlja 31 % načrtovanih celotnih
odhodkov proračuna za proračunsko leto 2017. V primerjavi z enakim obdobjem
proračunskega leta 2016 so se odhodki občine povečali za 22 %.
Tabela št. 2: Pregled realiziranih odhodkov v obdobju januar – junij proračunskega leta 2017
in v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 ter primerjava s proračunom za
proračunsko leto 2017 v EUR:

Vrsta odhodka
Skupaj odhodki

Plan 2016

Realizacija I - VI
2016

Plan 2017

Realizacija I - VI
2017

Indeks real. I-VI
2017/plan 2017

38.145.059

13.251.133

52.904.148

16.230.579

31

Tekoči odhodki

10.454.665

3.882.527

10.743.453

4.597.813

43

Tekoči transferi

15.702.291

7.352.091

15.201.378

7.244.426

48

Investicijski odhodki

11.662.873

1.971.874

26.807.817

4.360.704

16

Investicijski transferi

325.230

44.641

151.500

27.636

18

3.000

0

3.000

0

0

1.850.000

937.624

2.111.000

980.291

46

Dana
posojila in
povečanje kapitalskih
deležev
Odplačilo dolga

a.) Tekoči odhodki
Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove
ter sredstva izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva). V obdobju januar – junij 2017
je občina realizirala tekoče odhodke v višini 4.597.813 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem
proračunskega leta 2016 so se povečali za 18 % ter dosegajo 43 % realiziranih omenjenih
odhodkov proračuna za proračunsko leto 2017.
Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini
2.924.646 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so višji za 23 %.
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Večji del med omenjenimi izdatki predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje v višini
1.670.667 EUR (porast v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 za 41 %).
V obravnavanem obdobju proračunskega leta 2017 je občina odplačala za 52.703 EUR
obresti od najetih dolgoročnih kreditov.
Občina je načrtovala višino proračunske rezerve za proračunsko leto 2017 v znesku
50.000 EUR in splošne proračunske rezervacije v višini 73.526 EUR. Sredstva proračunske
rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jo povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
b.) Tekoči transferi
Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilo
ne dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekoče transfere je
občina v obdobju januar – junij 2017 realizirala v višini 7.244.426 EUR v primerjavi z enakim
obdobjem proračunskega leta 2016 so se zmanjšali za 1 % ter dosegajo 48 % planiranih
tekočih transferov proračuna za proračunsko leto 2017.
Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in
gospodinjstvom, in sicer v višini 3.759.673 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem
proračunskega leta 2016 so se povečali za 1 %). Zajemajo plačila razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.763.726 EUR, regresirano oskrbo v domovih v
višini 461.699 EUR ter regresiranje prevozov v šolo v višini 312.850 EUR.
Drugi tekoči domači transferi pa so bili v prvem polletju proračunskega leta 2017 realizirani v
višini 2.638.290 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 na enaki
ravni). Glavnino tekočih domačih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim
izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti (za plače, materialne stroške in
izvajanje programa) v višini.
Izdatki za tekoče transfere v javne zavode so realizirani v višini 2.433.510 EUR (v primerjavi
s proračunskim letom 2016 so višji za 1 %), največji delež med njimi pa predstavljajo
sredstva za plače in druge izdatke v višini 1.305.716 EUR ter izdatki za blago in storitve v
višini 983.340 EUR.
Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam in so v obdobju januar – junij 2017 znašala 446.135 EUR (v
primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so nižji za 22 %).
Subvencije so bile v obravnavanem obdobju realizirane v višini 400.328 EUR in vključujejo
subvencije javnim podjetjem v višini 260.664 EUR in subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom v višini 139.663 EUR. V primerjavi z enaki obdobjem proračunskega leta 2016
so nižji za 7 %.
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Tekoče odhodke in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna,
ki so v obdobju januar – junij proračunskega leta 2017 znašali 11.841.002 EUR (porast v
primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 za 5 %).
c.) Investicijski odhodki
Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter
obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev
so v obdobju januar – junij 2017 znašali 4.360.704 EUR in so se v primerjavi z enakim
obdobjem proračunskega leta 2016 povečali za 121 % ter dosegajo 16 % načrtovanih
investicijskih odhodkov proračuna za proračunsko leto 2017.
Največjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo v višini
3.694.697 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so višji za 285 %)
ter zajemajo sledeče večje projekte:
- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske višini
1.887.220 EUR
- Obnova Smrečnikove ulice – most v višini 470.874 EUR
- Kanalizacija in vodovod Šentjošt v višini 438.951 EUR
- Novogradnja vrtca Bršljin v višini 345.602 EUR
- Kanalizacija in vodovod Potov vrh v višini 190.423 EUR
- Povečanje zmogljivosti ČN Otočec v višini 124.383 EUR.
Izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove so v obdobju januar – junij 2017 znašali
236.221 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so nižji za 59 %).
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v obravnavanem obdobju
proračunskega leta 2017 namenila 221.405 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem
proračunskega leta 2016 je višji za 99 %.
d.) Investicijski transferi
Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.
V obdobju januar – junij 2017 so investicijski transferi znašali 27.636 EUR (v primerjavi z
enakim obdobjem proračunskega leta 2016 so nižji za 38 %) in se nanašajo na investicijske
transfere javnim zavodom ter dosegajo 18 % omenjenih planiranih odhodkov proračuna za
proračunsko leto 2017.
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2.3

Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2017 zgolj
plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju proračunskega leta
2017 realizirala celotne prihodke v višini 14.833.821 EUR in celotne odhodke v višini
16.230.579 EUR ter tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski
primanjkljaj v višini 1.396.758 EUR. V enakem obdobju proračunskega leta 2016 je občina
izkazovala proračunski presežek v višini 2.803.458 EUR.

2.4

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2017 občina ne izkazuje
prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje
kapitalskih deležev.

2.5

Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.
Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2017 kratkoročno in dolgoročno ni
zadolževala. Na dan 30. 6. 2017 je bilo odplačanih za 980.291 EUR glavnic dolgoročnih
kreditov. Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju proračunskega leta 2017 tako
izkazuje neto odplačilo dolga v višini 980.291 EUR.
Ob upoštevanju proračunskega primanjkljaja v prvi polovici proračunskega leta 2017 v višini
1.396.758 EUR in neto odplačila dolga v višini 980.291 EUR, občina za obdobje januar –
junij proračunskega leta 2017 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini
2.377.049 EUR.
Ob upoštevanju zmanjšanja sredstev na računu na dan 30. 6. 2017 v višini 2.377.049 EUR in
stanja sredstev na računu na dan 31. 12. 2016 v višini 2.825.830 EUR (2.400.000 EUR
depozit in 425.830 EUR stanje na računu), občina na dan 30. 6. 2017 izkazuje pozitivno
stanje sredstev na računu v višini 448.781 EUR in je likvidna.

2.6
Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena
poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev
Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2017 kratkoročno in dolgoročno ni
zadolževala.
Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov je bilo v prvem polletju proračunskega leta 2017
porabljenih 980.291 EUR sredstev proračuna in za odplačilo obresti najetih dolgoročnih
kreditov 52.703 EUR.
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Izdanih in unovčenih poroštev ter unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova
poroštev v prvem polletju ni bilo.

2.7

Ocena realizacije proračuna za leto 2017

Rebalans proračuna za leto 2017 je bil sprejet konec maja 2017 in v sprejetem proračunu so
planirane vrednosti, ki izhajajo iz zadnjih razpoložljivih podatkov, zato ocenjujemo, da bo
realizacija prihodkov in odhodkov konec leta enaka planirani.

3

PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH
SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET,
PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN
REZERVACIJE

3.1

Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju proračunskega leta 2017 v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

3.2

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta

3.2.1 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
V zaključnem računu proračuna za proračunsko leto 2016 je občina izkazala kratkoročne
obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 v višini 203.411 EUR. Obveznosti se nanašajo
na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december
proračunskega leta 2016, ki so bile izplačane v mesecu januarju proračunskega leta 2017.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 je znašala
2.246.468 EUR, vse do dobaviteljev v državi (od tega obveznosti za zamudne obresti v višini
9.650 EUR). Obveznost do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte, ki so vključene
med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, je občina na dan 31. 12. 2016 izkazovala v
višini 488.217 EUR
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev je na dan 31. 12. 2016 znašala
308.000 EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan
31. 12. 2016 občina izkazovala v višini 929.212 EUR, do posrednih uporabnikov proračuna
občine v višini 725.012 EUR, do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini
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73.200 EUR, do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 89.671 EUR in do
neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 41.327 EUR.

3.2.2 Plačilo neporavnanih obveznosti tekočega leta
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta
na dan 30. 6. 2017
Na dan 30. 6. 2017 znašajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.240.799 EUR, od tega
obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 2.489.234 EUR, zadržki za nedokončane
gradbene projekte do dobaviteljev v državi v višini 750.071 EUR in obveznosti do
dobaviteljev v tujini v višini 1.494 EUR.
Na dan 30. 6. 2017 znašajo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta 859.101 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi do neposrednih uporabnikov
proračuna občine, občina izkazuje tudi obveznosti do KS iz naslova samoprispevka, ki na
dan 30. 6. 2017 znašajo 81.730 EUR.
Neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega
načrta na dan 30. 6. 2017
Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2017 znaša 3.240.799 EUR, od
tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2017 v višini
314.870 EUR.
Stanje neplačanih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2017
znaša 859.101 EUR, od tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2017 v višini 84.017 EUR.

3.3

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 o
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunskega uporabnika oziroma med podprogrami v okviru glavnega programa
na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in
splošne zadeve odloča župan, v višini 20 %. Prerazporeditve pravic splošne proračunske
rezervacije (zmanjšanje ali povečanje) lahko župan prerazporeja brez omejitev.
V spodnji tabeli so prikazane zgoraj navedene prerazporeditve pravic porabe proračuna.
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PRERAZPOREDITEV IZ
Datum dok.

Štev. dok.

Znesek

16.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
07.02.2017
14.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
02.03.2017
06.03.2017
06.03.2017
06.03.2017
10.03.2017
13.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
04.04.2017
05.04.2017
11.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
18.04.2017
20.04.2017
21.04.2017

0023-2017
0031-2017
0032-2017
0037-2017
0039-2017
0043-2017
0044-2017
0046-2017
0051-2017
0051-2017
0051-2017
0059-2017
0062-2017
0064-2017
0065-2017
0066-2017
0067-2017
0069-2017
0070-2017
0071-2017
0072-2017
0073-2017
0076-2017
0078-2017
0082-2017
0082-2017
0082-2017
0085-2017
0086-2017
0089-2017
0091-2017
0092-2017
0095-2017
0099-2017
0103-2017

80.000,00
1.400,00
6.400,00
39,00
25.000,00
6.300,00
100.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
25.000,00
26.000,00
10.000,00
140.000,00
15.000,00
15.000,00
48.000,00
40.000,00
31.300,00
42.000,00
9.000,00
74.000,00
8.000,00
40.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
235.000,00
300,00
10.000,00
8.000,00
6.800,00
1.200,00
22.000,00

PRERAZPOREDITEV NA
PP (iz)

2311052023
04081012
04081036
03091204
2311051010
2311056003
2311056003
04081036
2305082027
2305082027
2305082027
19062001
01013301
2313045124
2317062020
2317062020
2313045119
2301013303
2316047311
2305082027
2305082027
2311051010
01013306
2317062004
11049006
2312045103
2313045108
01013306
2311063030
2311052014
01013306
2307084001
2312045108
01011108
2311063028

PP opis (iz)
CEROD - manjši MBO
Kakovostni šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod
Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Arheološki park Situla (Marof)
Arheološki park Situla (Marof)
Arheološki park Situla (Marof)
Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja
Materialni stroški
Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava
Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava
Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)
Investicijski odhodki - občinska uprava
Gorjanci - trajnostni razvoj
Arheološki park Situla (Marof)
Arheološki park Situla (Marof)
Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod
Splošna proračunska rezervacija
Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
Druge naloge komunalnega gospodarstva
Urejanje kolesarskih stez
Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Splošna proračunska rezervacija
Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Energetsko upravljanje
Splošna proračunska rezervacija
Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče
Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Sejnine občinskih svetnikov
Prenova mestne tržnice

Konto (iz)
420401
412000
412000
413302
420500
420501
420501
412000
420401
420804
420899
402999
402902
420600
420600
420804
420600
420500
420401
420899
420401
420500
409000
420600
402503
420401
420402
409000
420402
420401
409000
420402
420401
402905
420402

PP (na)
2313045116
04081036
04081042
03098001
2313045114
11056003
2311063028
04081042
2313045127
2313045127
2313045127
2313045118
18061013
2317062021
2317062021
2317062021
2317062021
2302091125
2317062021
2317062021
2317062021
2317062021
01013301
2317062021
01013306
01013306
01013306
02091121
2311063017
2318061009
07097003
2311063009
12045108
01011118
2313045129

PP opis (na)
Obnova Smrečnikove ulice - most
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Zavod Novo mesto - Šport
Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
Prenova mestne tržnice
Zavod Novo mesto - Šport
Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
Brv in kolesarska pot - Irča vas
Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Novogradnja vrtca Bršljin
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Materialni stroški
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Zasebni vrtec Modrinček
Parkirišča ob Kandijski cesti
Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
Mladinski projekti
Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Avtobusna postajališča
Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto
Ureditev Westrove ulice

Konto (na)
420401
412000
413302
411701
420402
420102
420402
413302
420402
420402
420402
420804
402606
420402
420402
420402
420402
4022990
420402
420402
420402
420402
402999
420402
409000
409000
409000
411921
420402
420501
412000
420600
402503
402999
420500
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PRERAZPOREDITEV IZ
Datum dok.

Štev. dok.

26.04.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
04.05.2017
04.05.2017
09.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
31.05.2017
31.05.2017
05.06.2017
06.06.2017
07.06.2017
08.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
16.06.2017
20.06.2017
20.06.2017
30.06.2017

0106-2017
0110-2017
0110-2017
0110-2017
0111-2017
0111-2017
0114-2017
0118-2017
0119-2017
0120-2017
0121-2017
0126-2017
0128-2017
0137-2017
0139-2017
0141-2017
0141-2017
0141-2017
0141-2017
0142-2017
0143-2017
0151-2017
0155-2017
0156-2017
0160-2017
0164-2017
0165-2017
0174-2017
0175-2017
0178-2017
0200-2017

Znesek

PRERAZPOREDITEV NA
PP (iz)

40.000,00
01013306
250,00
11049006
5.700,00
11049006
2.700,00
11049006
3.000,00
01016014
4.000,00
01016014
4.000,00
05086007
500,00
2313045136
5.200,00
2313045136
20.000,00
2304081041
7.000,00
2318061011
1.400,00
13045113
200,00
12045109
2.500,00
01016014
20.000,00
2311052053
115.000,00
13045101
25.000,00
2316047311
20.000,00
01013306
50.000,00
2305082027
50.000,00
2312045104
20.000,00
2313045115
7.320,00
2311052053
1.000,00
20022002
3.500,00
20022001
45.000,00
2311052023
811,42
01011108
62.000,00
2311063017
5.000,00
2318061002
50.000,00
01013306
2.000,00
01016014
474,00
01013306
1.749.294,42

PP opis (iz)
Splošna proračunska rezervacija
Druge naloge komunalnega gospodarstva
Druge naloge komunalnega gospodarstva
Druge naloge komunalnega gospodarstva
Informiranje in odnosi z javnostmi
Informiranje in odnosi z javnostmi
Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu
Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Športna infrastruktura
Vzdrževanje poslovnih prostorov
Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Ureditev prehodov za pešce
Informiranje in odnosi z javnostmi
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
Vzdrževanje občinskih cest
Gorjanci - trajnostni razvoj
Splošna proračunska rezervacija
Arheološki park Situla (Marof)
Sava Krka Bike
Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
Nakup opreme
Dejavnost CZ
CEROD - manjši MBO
Sejnine občinskih svetnikov
Parkirišča ob Kandijski cesti
Vzdrževanje stanovanj
Splošna proračunska rezervacija
Informiranje in odnosi z javnostmi
Splošna proračunska rezervacija

Konto (iz)
409000
402503
402999
420804
402003
402199
412000
420402
420402
420401
420500
420299
402503
402199
420501
402503
420401
409000
420401
420401
420401
420501
402100
402199
420401
402905
420402
420500
409000
402999
409000

PP (na)
2311051007
2311052029
2311052029
2311052029
01016002
01016002
05084006
2313045116
2311063029
2302091125
18061011
2312045108
2312045108
01016002
2311052052
13045102
13045102
13045102
13045102
2312045103
2312045103
2311052014
20022001
2320032006
2312045103
01011118
2317062008
18061002
03095001
01016016
16047310

PP opis (na)
Investicijski odhodki - CEROD II.
Kanalizacija ČN Karteljevo
Kanalizacija ČN Karteljevo
Kanalizacija ČN Karteljevo
Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Projekti na področju kulture
Obnova Smrečnikove ulice - most
Ureditev mestnega jedra
Novogradnja vrtca Bršljin
Upravljanje s poslovnimi prostori
Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
Popravilo mostov
Popravilo mostov
Popravilo mostov
Popravilo mostov
Urejanje kolesarskih stez
Urejanje kolesarskih stez
Energetsko upravljanje
Dejavnost CZ
Investicijski odhodki - Nakup opreme
Urejanje kolesarskih stez
Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto
Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Upravljanje s stanovanji
Razvojno izobraževalni center
Dogodki - organizacija in sodelovanje
Zavod za turizem

Konto (na)
420401
420804
420804
420804
402112
402112
412000
420401
420804
420401
402200
420401
420401
402009
420501
420402
420402
420402
420402
420401
420401
402999
402199
420299
420401
411908
420401
402501
402600
402112
413302
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v
okviru področja proračunskega uporabnika oziroma med podprogrami v okviru glavnega
programa, ki presegajo 20 %, lahko odloča župan, vendar mora o tem obvestiti občinski svet.
V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve pravic porabe proračuna, ki presegajo 20 %.
PRERAZPOREDITEV IZ

PRERAZPOREDITEV NA

Datum dok.

Štev. dok.

Znesek

22.03.2017

0082-2017

100.000,00 2311052023

CEROD - manjši MBO

4204

01013306

Splošna proračunska rezervacija

4090

28.03.2017

0083-2017

200.000,00 01013306

Splošna proračunska rezervacija

4090

22016001

Projekti KS

4204

13.06.2017

0127-2017

112.000,00 2311052023

CEROD - manjši MBO

4204

2317062008

Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada 4204

3.4

PP (iz)

PP opis (iz)

Konto (iz)

PP (na)

PP opis (na)

Konto (na)

Utemeljitev (na)
Sredstva so potrebna za zagotavljanje nepredvidenih projektov.
Prenos sredstev na proračunsko postavko Projekti KS, ker je bilo
prijavljenih več projektov kot pa je zagotovljenih sredstev.
Sredstva so potrebna zaradi pogojev Elektra, da se ob polaganju kabla
sočasno izvede tudi zid.

Namenska sredstva proračuna 2017

V proračunskem letu 2017 so v proračunu planirana namenska sredstva krajevnega
samoprispevka v višini 59.782 EUR, sredstva iz naslova vlaganja v javno telekomunikacijsko
omrežje v višini 187.017 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski
odhodek v proračunskem letu 2017 oziroma v naslednjih proračunskih letih.

3.5

Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju proračunskega leta 2017 niso bila porabljena,
načrtovana za proračunsko leto 2017 pa so v višini 50.000 EUR.

3.6

Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Proračunska postavka 01013306 Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim
proračunom za proračunsko leto 2017 planirana v višini 235.000 EUR. Do sprejetja
rebalansa proračuna za proračunsko leto 2017 je bila splošna proračunska rezervacija
povečana za 200.000 EUR in zmanjšana za 273.000 EUR. S sprejetjem rebalansa za
proračunsko leto 2017 je bila planirana v višini 159.000 EUR. Za vrednost 85.474 EUR je bilo
od sprejetja rebalansa za proračunsko leto 2017 do 30. 6. 2017 narejenih prerazporeditev iz
splošne proračunske rezervacije na preostale proračunske postavke znotraj planiranega
proračuna za proračunsko leto 2017.
Za preostanek proračunskega leta 2017 je nerazporejeno ostalo splošne proračunske
rezervacije v višini 73.526 EUR.
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3.7

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4

ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI
POTREBNIH UKREPOV

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 33 % glede na planirana sredstva s
proračunom za proračunsko leto 2017. Največje odstopanje je pri transfernih prihodkih, kjer
je realizacija 4 % glede na planirana sredstva. Razlog je v zaostankih države pri reševanju
poslanih zahtevkov za povrnitev sredstev, za katere se je občina prijavila na razpisana
investicijska sredstva. Država je prešla na nov sistem podajanja zahtevkov za refundacijo sofinancerskih sredstev, ki v popolnosti še ne deluje in povzroča začetne težave. Do večjega
odstopanja prihaja tudi pri davčnih prihodkih. Davki na nepremičnine so realizirani le v višini
3 % glede na planirana sredstva. Razlog je predvsem v nerealiziranih prihodkih iz
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj podatki za izstavitev položnic dolžnikom v
prvi polovici proračunskega leta niso bili pripravljeni, zaradi uskladitve dejanskega stanja z
evidentiranim stanjem. Realizacija bo v drugi polovici leta 2017.
Na odhodkovni strani je realizacija v prvi polovici proračunskega leta 2017 31 % glede na
planirana sredstva za proračunsko leto 2017. Večje odstopanje je pri investicijskih odhodkih
(v obdobju januar – junij 2017 so realizirani 16 % glede na planirana sredstva). Pregled
realizacije oziroma stanja projektov iz načrta razvojnih programov, ki jih izvaja občina ter opis
stanja projektov na dan 30. 06. 2017 je prikazano v nadaljevanju poročila. Fiksne obveznosti
proračuna med katere se štejejo tekoči odhodki in tekoči transferji se gibljejo skladno s
planiranimi sredstvi za proračunsko leto 2017.
Predlog potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob
tem, da se obvladujejo javne finance za proračunsko leto 2017
Občina je bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 likvidna, obveznosti so bile poravnane
v zakonskih rokih.
Za drugo polovico proračunskega leta 2017 ocenjujemo, da bo zaradi podaljševanja rokov
države pri so-financerskih izplačilih za izvajane investicije potrebno zalagati državna sredstva
z lastnimi sredstvi. Zalaganje državnih sredstev ter realizacija prihodkov iz nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča so razlog, da bo občina primorana v mesecu juliju najeti
likvidnostni kredit. V drugi polovici proračunskega leta se bo občina za izvedbo planiranih
investicij s proračunom dolgoročno zadolžila. Zaradi uskladitve planiranih sredstev z
dejanskimi bo v jeseni predlagala rebalans proračuna.
Občina bo v drugi polovici proračunskega leta 2017 primorana v še večji meri skrbeti za
racionalno porabo že planiranih izdatkov in nadaljevati s previdnostjo pri prevzemanju
obveznosti za nemoteno poslovanje občine zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti. Občina bo
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intenzivno nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za pridobitev pogodbeno odobrenih sofinancerskih sredstev za investicije s strani države in planirane projekte prijavljala na razpise,
ki bodo razpisani s strani države.

Pripravili:
Urad za finance in splošne zadeve
v sodelovanju z drugimi uradi

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica Občinske uprave

po pooblastilu župana št. 032-14/2014,
z dne 26. 06. 2015
Boštjan Grobler
podžupan

Priloge:
1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
3. Izkaz računa financiranja
4. Realizacija prihodkov proračuna 1-6/2017
5. Realizacija odhodkov proračuna 1-6/2017
6. Pregled realizacije oz. stanja projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje
2017 – 2020
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – ZNESKI SO V EUR
KONTO

OPIS

I.
70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033
704
7044
7047
706
7060

71
710
7100
7102
7103
711
7111
712
7120
713
7130
714
7141

72
720
7201
7202
7203
721
722
7221

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

Plan 2016
v EUR

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Realizacija 1-6 2017
v EUR

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

38.822.100
33.492.636

16.054.591
15.059.207

45.432.840
33.317.722

14.833.821
13.879.652

41
45

33
42

92
92

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

10.306.661

47

40

87

50
50
30
29
71
34
48
61
36
63

50
50
9
3
10
109
62
77
34
79

102
102
29
11
14
367
129
134
96
135
8
8

25.297.370

11.794.908

25.871.683

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
DRUGI DAVKI
Drugi davki

18.294.000
18.294.000
6.522.350
5.976.500
4.050
80.800
461.000
481.020
30.020
451.000
0
0

9.136.088
9.136.088
1.964.482
1.712.743
2.889
27.174
221.676
295.049
10.705
284.344
399.289
399.289

18.600.833
18.600.833
6.754.800
6.197.950
4.050
91.800
461.000
516.050
30.050
486.000
0
0

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

8.195.266

3.264.299

7.446.039

3.572.991

40

48

109

4.589.909
301.700
101.000
4.187.209
26.900
26.900
181.000
181.000
156.000
156.000
3.241.457
3.241.457

1.977.181
282.892
82.466
1.611.822
15.609
15.609
51.009
51.009
41.330
41.330
1.179.170
1.179.170

4.076.639
170.000
13.000
3.893.639
30.100
30.100
141.000
141.000
145.000
145.000
3.053.300
3.053.300

2.409.388
118.287
2.385
2.288.715
13.961
13.961
57.730
57.730
37.861
37.861
1.054.051
1.054.051

43
94
82
38
58
58
28
28
26
26
36
36

59
70
18
59
46
46
41
41
26
26
35
35

122
42
3
142
89
89
113
113
92
92
89
89

1.061.165

576.628

905.000

346.298

54

38

60

61.165
56.115
5.000
50
0
1.000.000
1.000.000

0
0
0
0
0
576.628
576.628

25.000
0
5.000
20.000
0
880.000
880.000

0
00
0
58
58

00039
39

60
60

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

9.300.408
9.300.408
578.258
192.770
413
99.675
285.400
395.281
10.325
384.955
32.715 32.715 -

0
0
0
0
0346.298
346.298

-
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KONTO

73
730
7300
7301
731

74
740
7400
7401
7403
741

OPIS

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

7412

Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko

7413

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

78
786
787
7870

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Plan 2016
v EUR

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

Realizacija 1-6 2017
v EUR

41.020

15.745

204.536

41.020
40.000
1.020
0

15.745
15.225
520
0

204.536
204.536
0
0

130.152

4.062.637

403.011

10.675.178

477.719

1.248.447
1.110.079
10.710
127.658

195.766
166.181
3.838
25.747

2.916.190
2.916.190
0
0

2.814.190

207.246

7.758.988

130.152
130.152
0
0-

38

64

827

38
38
51 -

64
64

827
855
0
-

10

4

119

177.778
177.778
0
0

16
15
36 20 -

6
6

91
107
0
0

299.941

7

4

145

0

0

2.896.568

2.814.190

207.246

4.862.420

299.941

07

6

0-

164.642

0

330.404

0

0

0 -

0
164.642
164.642

0
0
0

0
330.404
330.404

00
0

0
0

-

145

00-
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KONTO

OPIS

II. S K U P A J
40
400
4000
4001
4002
4004
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4031
4032
409
4090
4091

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva

Plan 2016
v EUR

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Realizacija 1-6 2017
v EUR

38.145.059 13.251.133 52.904.148 16.230.579

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

35

31

122

10.454.665

3.882.527

10.762.338

4.597.813

37

43

118

2.577.819
2.366.350
60.183
126.536
7.500
17.250
394.684
210.479
170.141
1.699
2.655
9.710
7.184.312
452.834
113.376
606.327
42.870
21.120
3.940.942
560.924
184.791
1.261.127
192.000
190.000
2.000
105.850
55.850
50.000

1.250.909
1.118.180
58.722
59.249
5.065
9.692
183.632
99.622
79.847
740
1.125
2.299
2.375.570
139.476
36.394
280.490
23.171
8.507
1.188.206
198.742
141.752
358.833
72.416
71.874
541
0
0
0

2.859.200
2.646.400
74.500
116.600
11.300
10.400
395.000
211.700
171.030
1.600
2.580
8.090
7.168.612
473.337
244.281
594.119
59.550
11.210
3.403.884
524.091
164.484
1.693.656
201.000
200.000
1.000
138.526
88.526
50.000

1.408.563
1.257.069
72.649
66.142
10.829
1.875
211.900
112.751
90.197
888
1.270
6.794
2.924.646
138.790
107.017
260.404
34.002
5.913
1.670.667
204.173
87.050
416.631
52.703
52.398
305
0
0
0

49
47
98
47
68
56
47
47
47
44
42
24
33
31
32
46
54
40
30
35
77
28
38
38
27
0
0
0

49
48
98
57
96
18
54
53
53
55
49
84
41
29
44
44
57
53
49
39
53
25
26
26
31
000-

113
112
124
112
214
19
115
113
113
120
113
296
123
100
294
93
147
70
141
103
61
116
73
73
56
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KONTO

41
410
4100
4102
411
4117
4119
412
4120
413
4131
4132
4133
4135
414

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

43
431
4314
432
4323

OPIS

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

Plan 2016
v EUR

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Realizacija 1-6 2017
v EUR

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

15.702.291

7.352.091

15.197.493

904.108
611.000
293.108
7.683.612
13.400
7.670.212
1.853.297
1.853.297
5.261.274
402.200
10.000
4.715.971
133.103
0

429.290
327.053
102.237
3.724.073
11.000
3.713.073
569.984
569.984
2.628.745
206.084
5.000
2.405.574
12.086
0

830.000
520.000
310.000
7.353.925
23.039
7.330.886
1.675.669
1.675.669
5.337.899
395.000
10.000
4.821.620
111.279
0

11.662.873

1.971.874

26.792.817

4.360.704

17

16

221

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.662.873
Nakup zgradb in prostorov
289.300
Nakup prevoznih sredstev
30.000
Nakup opreme
174.812
Nakup drugih osnovnih sredstev
75.870
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
6.322.825
Investicijsko vzdrževanje in obnove
3.277.030
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
699.339
Nakup nematerialnega premoženja
125.237
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
668.461

1.971.874
0
0
22.998
5.827
960.281
572.225
223.362
75.769
111.413

26.792.817
186.700
220.000
207.699
53.701
18.993.757
4.993.720
625.400
25.000
1.486.840

4.360.704
47.000
0
18.384
11.191
3.694.697
236.221
130.583
1.223
221.405

17
0
0
13
8
15
17
32
61
17

16
25 09
21
19
5
21
5
15

221

325.230

44.641

151.500

27.636

14

18

62

12.000
12.000
313.230
313.230

3.600
3.600
41.041
41.041

15.000
15.000
136.500
136.500

0
0
27.636
27.636

30
30
13
13

0
0
20
20

0
0
67
67

677.041

2.803.458

-7.471.308

-1.396.758

414

19

-50

SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim zavodom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

7.244.426
400.328
260.664
139.663
3.759.673
15.239
3.744.434
446.135
446.135
2.638.290
194.806
0
2.433.510
9.974
0-

47

48

99

47
54
35
48
82
48
31
31
50
51
50
51
9

48
50
45
51
66
51
27
27
49
49
0
50
9

93
80
137
101
139
101
78
78
100
95
0
101
83

-

-

80
192
385
41
58
2
199

20

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2017
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB – ZNESKI SO V EUR
KONTO

75 IV.
750
751
752

44

Plan 2016
v EUR

OPIS

V.

440
441
4412

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

Realizacija 1-6 2017
v EUR

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

0

0

0 -

-

-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0
0
0

0
0
0

0
0
0

000-

-

-

3.000

0

3.000

0
3.000
3.000

0
0
0

0
3.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
VII.
DELEŽEV (V. - IV.)
VI.

0

0

0
3.000
3.000

00
0

0
0

0

0

0-

0

3.000

0

0 -

00-

-

-

0

0-

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA – ZNESKI SO V EUR
KONTO

OPIS

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
5001
5003

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
5501
5502

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
ZMANJŠANJE SREDSETV NA RAČUNIH (II.+V.+IX.) - (I.+IV.+VIII.)
XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)
XII. NETO ODPLAČILO DOLGA (IX. - VIII.)

Plan 2016
v EUR

Realizacija 1-6 2016
v EUR

Plan 2017
v EUR

Indeks Real.1-6 20016 Indeks Real.1-6 2017 / Indeks Real. 1-6 2017
/ Plan 2016 v %
Plan 2017 v %
/ Real.1-6 2016
v%

Realizacija 1-6 2017
v EUR

1.175.959

0

7.305.758

0

0

0 -

1.175.959
870.201
305.758

0
0
0

7.305.758
7.000.000
305.758

0
0
0

0
0
0

000-

1.850.000

937.624

2.111.000

980.291

51

46

105

1.850.000
1.800.000
50.000

937.624
915.291
22.333

2.111.000
2.081.000
30.000

980.291
954.187
26.105

51
51
45

46
46
87

105
104
117

677.041
0

1.865.834
0

0
2.279.550

0
2.377.049

0
674.041

0
937.624

5.026.208
0

0980.291

276 -

0

0139 -

105
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REALIZACIJA PRIHODKOV – ZNESKI SO V EUR
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PREGLED REALIZACIJE OZ. STANJA
PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 - 2020
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Proračunska
postavka

Naziv proračunske postavke

Realizacija oz. stanje projekta na dan 30.6.2017

2000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01011114

Delovanje svetniških skupin

V prvem polletju so bila za delovanje svetniških skupin, ki delujejo v OS
MO NM, v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov MO NM, na podlagi njihovih zahtevkov in v okviru
planiranih sredstev v proračunu, nabavljena računalniška oprema (tablični
računalnik in namizni računalnik) ter gsm aparat.

OB085-17-0133

4001 OBČINSKA UPRAVA – DEJAVNOSTI OBČINSKE UPRAVE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0403 Druge skupne administrativne službe
2318061011

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Na podlagi odločbe pristojne inšpekcije smo izvedli sanacijo strehe na
objektu, v katerem deluje reciklarna. Ostale aktivnosti bodo potekale v
skladu z načrtom za vzdrževanje poslovnih prostorov.

OB085-17-0121
0603 Dejavnost občinske uprave
2301013303
Investicijski odhodki - Občinska
uprava

V okviru investicijskih vzdrževanj in izboljšav so bila izvedena manjša
popravila na napravah in objektih, v katerih deluje občinska uprava in ki so
v lasti občine. Prav tako se je nabavila nova strojno - računalniška in
telekomunikacijska oprema. Ostale aktivnosti bodo potekale v skladu z
letnim planom investicijskega vzdrževanja.

OB085-17-0100

4002 OBČINSKA UPRAVA – predšolska vzgoja
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
2302091110

Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Glede na razpoložljiva sredstva je bil v sodelovanju z vrtci pripravljen plan
investicijskega vzdrževanja za leto 2017. Polletna realizacija na postavki
predstavlja predvsem transfere javnim zavodom za nabavo opreme.
Investicijsko vzdrževanje objektov in naprav pa se bodo izvajala med
poletnimi počitnicami, usklajeno glede na dela predvidena v sklopu
energetskih prenov javnih zavodov.

Vrtec Otočec

Sredstva so predvidena za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije, ki
bo naročena po sprejetju sprememb in dopolnitev OPN.

OB085-17-0102
2302091124
OB085-16-0135
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2302091125

Novogradnja vrtca Bršljin

Zaradi izkazanih potreb po dodatnih oddelkih je predvidena izgradnja šestoddelčnega vrtca pri OŠ Bršljin. Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS za
sofinanciranje projektov iz evropskega mehanizma CTN za PN 6.3. Vrtec je v
fazi izgradnje, ki poteka skladno z načrtom.

OB085-16-0136

4003 OBČINSKA UPRAVA – izobraževanje
19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
2303091205

Investicijsko vzdrževanje
osnovnih šol

OB085-17-0103
2303091228

Investicijski odhodki – OŠ Šmihel

Glede na razpoložljiva sredstva je bil pripravljen plan investicijskega
vzdrževanja osnovnih šol za leto 2017. Realizacija na postavki predstavlja
poplačilo PZI projektne dokumentacija za sanacijo radona v OŠ Podgrad ter
servis strojne opreme na OŠ Dragotin Kette. Naročena je bila tudi PZI
projektna dokumentacija za izvedbo avtobusnega obračališča ob OŠ Drska.
Investicijsko vzdrževanje objektov in naprav pa se bodo izvajala med
poletnimi počitnicami, usklajeno glede na dela predvidena v sklopu
energetskih prenov javnih zavodov.
Pri osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa
ter zagotovitev varnega vstopanja in izstopanja otrok s šolskega avtobusa.
Istočasno pa se bo uredilo še parkirišče, ki bo služilo tako šoli kot Krajevni
skupnosti Šmihel in občanom, ki obiskujejo šmihelsko pokopališče. Te rešitve
je potrebno prilagoditi novi trasi Šmihelske obvoznice.
V teku so aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč.

OB085-15-0011
2303091228

Investicijski odhodki – OŠ Center

Sredstva so namenjena delni menjavi oken na OŠ Center. Izvajalec del je že
izbran. Menjava oken bo potekala med šolskimi počitnicami.

OB085-13-0009

4004 OBČINSKA UPRAVA – šport
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
2304081023

Investicijski odhodki – Otroška in
športna igrišča

Sredstva v višini 15.595,05 EUR so bila realizirana za tekoče, investicijsko
vzdrževanje ter namestitev novih igral na otroškem igrišču Park EU v KS
Center, otroškem igrišču v Gotni vasi, otroškem igrišču na Uršnih Selih in
otroškem igrišču ob OŠ Šmihel.

Ureditev
Portoval

Predvidena je izgradnja novega metališča za kopje, disk in kladivo, v skladu s
sprejetim UN Portoval. V letu 2017 je bilo izvedeno JN za izbor izvajalca
gradnje. Med izvajanjem zemeljskih del je bilo odkrito arheološko najdišče.
Dela so do nadaljnjega ustavljena, saj ni zagotovljenih sredstev za
arheološka izkopavanja. Za projekt so bila pridobljena sofinancerska sredstva
s strani Fundacije za šport, ki jih lahko počrpamo do konca leta 2017.

OB085-17-0113
2304081024

vadbenih

površin

-

OB085-16-0149
2304081041

Športna infrastruktura

Realizacija na postavki predstavlja pogodbeno obveznost na projektu
Izgradnje nadstrešnice pri športni dvorani Marof, da se po pridobitvi
uporabnega dovoljenja izvajalcu izplačajo zadržana sredstva v višini 15%
pogodbene vrednosti.

Olimpijski vadbeni center Češča
vas - Podkonstrukcija pokritja

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za realizacijo
podkonstrukcije pokritja. V postopku je priprava JN za izbor izvajalca. Projekt
je bil uspešno prijavljen na razpis Fundacije za šport in MIZŠ. Pričetek
gradnje je predviden v drugi polovici leta 2017 in zaključek v letu 2018.

OB085-14-0014
2304081043

OB085-17-0098
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2304081044

Olimpijski vadbeni center Češča
vas – atletska steza

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za pripravo potrebne
dokumentacije za prijavo na razpise in pričetek postopka JN za izbor
izvajalca oz. dobavitelja. Realizacija projekta je predvidena v letu 2018.

Olimpijski vadbeni center Češča
vas – pokritje z membrano

Z javnim pozivom promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo
projekta »Upravljanje olimpijskega vadbenega središča Češča vas – Novo
mesto« se je skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu v
predhodnem postopku ugotavljala zainteresiranost zasebnega sektorja za
izvedbo 3. faze prenove objekta, in sicer za njegovo prekritje s tehnologijo
napihljive hale (z razsvetljavo). Rok za oddajo vlog je bil z dne 24. 4. 2017
prvič podaljšan na 9. 5. 2017 in drugič na 31. 5. 2017.
V postavljenem roku s strani promotorjev ni bila oddana nobena vloga o
zainteresiranosti.

Ureditev konjeniškega
Češča vas

Sredstva so namenjena za ureditev večnamenskega objekta in ureditev
zunanjih funkcionalnih površin na območju konjeniškega centra v Češči vas,
kot so bila opredeljena v dogovoru z MO. Realizacija je predvidena v drugi
polovici leta.

OB085-17-0107
2304081045

OB085-17-0108
2304081046

OB085-17-0126
2304081047

centra

Investicijsko vzdrževanje – Zavod
Novo mesto

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2017.

OB085-17-0130

4005 OBČINSKA UPRAVA – kultura
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
2305082006
OB085-14-0016
2305082007

OB085-17-0019
2305082027

Investicijski odhodki – Knjižnica
Mirana Jarca

Projekt je bil v juniju prijavljen na poziv ZMOS za sofinanciranje projektov iz
evropskega mehanizma CTN za PN 6.3. Sredstva na postavki so rezervirana
za novelacijo PZI projektne dokumentacije za potrebe JN za izbor izvajalca.

Investicijski odhodki – Narodni
dom

Javno naročilo za obnovo strehe je bilo izvedeno v letu 2016, vendar se z deli
ni pričelo, zaradi uporabnikov v objektu. Realizacija na postavki predstavlja
poplačilo stroškov izvajalcu, ki jih je imel do ustavitve del.

Arheološki park Situla (Marof)

V sklopu izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI
za arheološko pot Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda. Tekom
izdelave PZI je bilo za ta namen izdelano arboristično mnenje o stanju
Kettejevega drevoreda v Novem mestu. Izdelan je bil dokument identifikacije
DIIP za projekt "Arheološki park Situla". Pridobljena je bila služnost za
izgradnjo nizkonapetostnega elektro priključka na Gradišču Marof.

OB085-17-0127

1803 Programi v kulturi
05082003

Dolenjski muzej

OB085-17-0117
05082024
OB085-17-0134

Dolenjski muzej – Jantarno leto

Sredstva na proračunski postavki so porabljena za vzdrževalna dela na
objektu Jakčevega doma, ki je v upravljanju Dolenjskega muzeja.
Vzdrževalna dela so zajemala sanacijo dimnikov, obnovo cokla na fasadi, fino
hidroizolacijo strehe ter vgradnjo fasadnih LED svetil usmerjenih v tla.
Sredstva na proračunski postavki so porabljena za nakup in izdelavo
razstavnih steklenih vitrin, v katerih so postavljeni in razstavljeni predmeti
dveh jantarnih razstav (razstava starega jantarnega nakita iz prazgodovine in
starega Rima ter razstava sodobno oblikovanega jantarja.
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4011 OBČINSKA UPRAVA – Komunalna dejavnost
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
2311064003

Investicije v javno razsvetljavo

V okviru postavke smo izvedli nujno potrebna dela, ki so potrebna za
izgradnjo JR v naselju Šentjošt. Ob investiciji prenove infrastrukture in
izgradnje kanalizacije smo izvedli nujna gradbena dela za nastavek izvedbe
JR. Izvedli smo tudi prenos odjemnih mest, ureditev odjema in krmilne
tehnike za cestno javno razsvetljavo iz obstoječih TP na zunanje,
prostostoječe omarice. Prenos smo izvedli na odjemnih mestih iz TP na
Ragovski ulici, iz TP na Grmu (TP Kristanova) in iz TP na Valantičevi ulici.

Pločnik in JR Kamence

Projekt je razdeljen na tri faze. V letu 2016 se je pričela izvedba prve faze
projekta - cestna razsvetljava Dolenje Kamence, ki je bila zaključena v prvi
polovici leta. V teku je pridobivanje zemljišč za izvedbo druge faze – cesta
med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo.

OB085-13-0028
2311064006

OB085-15-0105

1306 Telekomunikacije in pošta
2311052016

Širokopasovno omrežje
Dolenjske

OB085-16-0168

V juniju 2017 je MONM s strani RC Novo mesto prejela osnutek načrta
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. Načrt je potrebno dopolniti
s podatki o načrtovani gradnji infrastrukture s strani vseh upravljalcev
telekomunikacijskih omrežij. Po dopolnitvi dokumentacije bo izvedeno plačilo
računa za izdelavo omenjenega načrta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
11051009

Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala

V teku so postopki za pridobitev izvajalcev za obnov otokov za ureditev
odjemnih mest, nabavo zabojnikov, nabavo kompostnikov in vzdrževanje
objekta ZRC na Podbevškovi ulici.

Investicijski odhodki – CeROD II

V sklopu projekta Regijski center za ravnaje z odpadki Dolenjske - II. faza je
bila izvedena čistilna naprava za izcedne vode, nadaljevanje projekta, to je
izgradnja objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov, pa je bila v letu
2015 ustavljena. Realizacija predstavlja plačilo stroškov ob prekinitvi
pogodbe, ki so bili priznani s strani inženirja.

Investicijski odhodki – Ravnanje
z odpadki Cerod

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD
je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrdi svet županov
in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva
samo za svoj delež.

Subvencioniranje izgradnje malih
ČN in črpališč

V februarju je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje izgradnje malih ČN in
hišnih črpališč. Zaradi spremembe Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode, s katero so se podaljšali prehodni roki za
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, je v letu 2017 manj vlog kot v
preteklih letih.

Investicijski odhodki – Odvajanje
odpadnih voda

Z upravljavcem je bil usklajen Plan izvajanja investicijskega vzdrževanja na
kanalizacijskem omrežju, z opredelitvijo odsekov in objektov. Trenutno so v
pripravi popisi del. Glavnina realizacije je predvidena v drugi polovici leta.

Investicijski odhodki –
Rekonstrukcija CČN

Projekt je zaključen ter je bilo tudi oddano poročilo o izvedenem projektu.
Glede na določila sofinancerske pogodbe je predvidena še izdelava zloženke
in razpošiljanje vsem gospodinjstvom v občini.

OB085-17-0025
2311051007

OB085-13-0029
2311051010

OB085-17-0118
2311052006

OB085-17-0128
2311052051
OB085-17-0030
2311063003

OB085-13-0031
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2311052012

Tematska pot Gradišče Marof in
Kettejev drevored

V januarju 2017 je bila izdelana in predana projektna dokumentacija PZI
ureditve Tematske poti Gradišče Marof in Kettejev drevored. Prav tako so bila
pridobljena vsa potrebna zemljišča in služnosti.

OB085-15-0111

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
2311063006

Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske

Za vodarni Jezero in Stopiče sta bili pridobljeni uporabni dovoljenji. Dela na
cevovodih in vodohranih potekajo po terminskem planu. Črpanje sredstev
sofinanciranja je trenutno onemogočeno zaradi prehoda iz sistema ISARR v
sistem e-MA.

OB085-11-0054
2311063019

O investiciji se poroča v trimesečnem obdobju. Širše Poročilo o poteku
aktivnosti na projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske je bilo predstavljeno na seji občinskega sveta
MONM dne 16. 5. 2017.

Investicijski odhodki vodooskrba s števnino

Z upravljavcem je bil usklajen Plan izvajanja investicijskega vzdrževanja na
kanalizacijskem omrežju, z opredelitvijo odsekov in objektov. Trenutno so v
pripravi popisi del. Glavnina realizacije je predvidena v drugi polovici leta.

2311063021
OB085-12-0055

Vodovod in kanalizacije Ždinja
vas

V teku je priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter pridobivanje potrebnih služnosti in zemljišč.

2311063023

Vodovod in kanalizacija Smolenja
vas

V prvi polovici leta je bilo izvedeno JN za izvedbo projekta. Izvajalec je v
mesecu juniju pričel z gradbenimi deli. Realizacija na postavki predstavlja
stroške za pripravo investicijske dokumentacije, ki je bila izdelana za potrebe
prijave za nepovratna sredstva iz naslova ZFO. Glavnina realizacije je
predvidena v drugi polovici leta.

2311063023
OB085-13-0058

Investicijsko vzdrževanje
hidrantov

V teku je usklajevanje letne pogodbe za investicijsko vzdrževanje katastra.
Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

2311063024
OB085-17-0127

Investicijsko vzdrževanje katastra

V teku je usklajevanje letne pogodbe za investicijsko vzdrževanje katastra.
Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

11049012

Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost

V teku so postopki za pridobitev izvajalcev za sanacijo in obnovo pokopališč,
ki jih ima v upravljanju Komunala Novo mesto d.o.o.

Druge naloge komunalnega
gospodarstva

V okviru NRP je bila realizirana sanacija gozdne ceste v Gorjancih ter je bila
poravnana obveznost glede spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
za parkirišče pri pokopališču Dolenjih kamencah.

Prenova mestne tržnice

V prvi polovici leta je bilo izvedeno JN za izbiro izvajalca za delno prenovo
pokritega dela tržnice. Dela so bila zaključena v mesecu juniju, finančna
realizacija bo v drugi polovici leta.

OB085-17-0031

OB085-16-0096

OB085-17-0029
11049006

OB085-17-0035
2311063028

Upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za celovito prenovo
tržnice je ustavljen do pravnomočnosti sodne odločitve za služnost.

OB085-13-0059
2311063029

OB085-13-0025

Ureditev mestnega jedra

V teku je izdelava projektne dokumentacije prenove gospodarske javne
infrastrukture in prenove odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev,
osvetlitev, postavitev nove urbane opreme) za sklope Kandijsko križišče s
Kandijskim mostom, Rozmanova ulica in Prešernov trg s Kastelčevo ter
Linhartovo ulico.
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2311063030

Ureditev mestnega jedra – Glavni
trg

Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje prenovo
gospodarske javne infrastrukture in prenovo odprtih javnih površin
(tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme, ureditev
stalnih in začasnih prireditvenih prostorov) na območju Glavnega trga, dela
Rozmanove ulice in Pugljeve ulice.
Ker se predvidena prenova nahaja na območju kulturnih spomenikov Novo
mesto – Mestno jedro in Novo mesto - Arheološko najdišče mestno jedro –
Kandija – Kandija, smo skladno s kulturnovarstvenimi pogoji opravili
predhodne arheološke raziskave (32 testnih sond), ki so pokazale potrebo po
razširjenih arheoloških raziskavah; v teku je postopek oddaje javnega naročila
za razširjena arheološkaizkopavanja na območju mestnega jedra.
Prav tako je v teku javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev
mestnega jedra. Podpis izvajalskih pogodb tako za arheološko izkopavanje
kot za gradbena dela je predviden v drugi polovici leta

OB085-16-0178

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
2311063031

Ureditev mestnega jedra –
Rozmanova ulica

OB085-16-0179

Projekt Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica vključuje prenovo
gospodarske javne infrastrukture in prenovo odprtih javnih površin
(tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme)
Rozmanove ulice. V teku je izdelava projektne dokumentacije.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
2317062019

Ureditev GJI Šipčev hrib

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena za realizacijo komunalnega
opremljanja območja OPPN Šipčev hrib. Trenutno je na občinskem svetu v
obravnavi Program opremljanja.

Urejanje romskih naselij

V obravnavanem obdobju so se okrepile aktivnosti za urejanje
stvarnopravnega stanja v romskih naseljih. Za več prejetih vlog za odkup
oziroma najem zemljišča bo v drugi polovici leta izvednena parcelacija
zemljišč, ki bo omogočala sklepanje pogodb. Okreplejene so tudi aktivnosti
priklučevanja gospodinjstev v romskih naseljih na že zgrajeno komunalno
infrastrukturo, posebej to velja za javno kanalizacijo v romskem naselju
Ruperč vrh. Mestna občina Novo mesto aktivno sodeluje v okviru
Medresorske delovne skupine Vlade RS za reševanje prostorske
problematike romov, kjer si prizadeva uskladiti smernice za t.i. model
reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih.

Prostorsko komunalna ureditev
romskega naselja Žabjak Brezje

Za izdelavo prostorskega načrta za RN Žabjak in Brezje je bilo izvedeno
javno naročilo na katerem je izbran izdelovalec, ki bo v juliju 2017 pričel z
izdelavo prostorskega načrta. Glede sofinanciranja prostorskega in
komunalnega urejanja romskih naselij Žabjak Brezje je Vlada RS na pobudo
Mestne občine Novo mesto v juniju 2017 sprejela sklep o uvrstitvi projekta v
nabor regionalnih projektov, ki bodo sofinancirani neposredno iz proračuna
RS. Z Elektro Ljubljana so pogodbeno urejena razmerja za izgradnjo nove TP
v Romskem naselju Brezje, ki bo zgrajena do oktobra 2017.

OB085-13-0086
2317062026

OB085-16-0147

2317062030

OB085-16-0173

92

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2017
4012 OBČINSKA UPRAVA – PROMET
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
12045119

Nacionalni program varnosti
cestnega prometa

OB085-17-0020

Izvaja se program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
aktivnosti AVP, ki so določene v letnem programu dela Agencije za varnost
prometa v RS; v okviru NPVCP smo vključeni tudi aktivnosti programa
vzpostavitve spletnega portala Vi vozite.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
12045107

Urejanje fizičnih ovir za umirjanje
prometa

V okviru urejanja fizičnih ovir v prometu so sredstva namenjena za ureditev
ukrepa na Ragovski ulici, katerega izvedba je predvidena v drugi polovici leta.

OB085-17-0023
12045107

Arhitektonske ovire

Izvedeni so ukrepi za odpravo arhitektonskih ovir na območju Bršljina in v ulici
Dobrava na Otočcu.

OB085-17-0032
12045114

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto je bila sprejeta na
22. redni seji 22.05.2017. Skladno s pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo
smo pripravili tudi tri fazna poročila in dobili dva obroka sofinanciranja
operacije. Celotna operacija bo zaključena z zadnjim, končnim četrtim faznim
poročilom in zaključkom operacije izdelave CPS v mesecu Avgustu.

12045115

Meritve v prometu

Izveden servis naprav Viasis mini in Viacount II, dobava dveh novih tabel
Viasis 3000, nadgradnja štirih tabel s sistemom za brezžični prenos podatkov
(gprs) in vključitev v S-portal; vzpostavitev sistema S-portal za radarske table
Viasis, drugi stroški za vzdrževanje.

OB085-17-0123
12045121

Signalizacija

Izvedba vertikalne prometne signalizacije na območju MONM.

Ureditev avtobusnega
postajališča v naselju Gabrje

Še vedno potekajo aktivnosti za pridobitev lastništva zemljišča.

Parkirna hiša Kapitelj

V mesecu juniju je bil sestanke z lastniki zemljišč, ki so predvidena za gradnjo
parkirne hiše, na katerem so bili seznanjeni z namero MONM. V pripravi je
projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev in idejnega projekta izgradnje
parkirne hiše Kapitelj. Izdelan je bil geodetski posnetek lokacije, izvedene
geotehnične raziskave in izdelane 3 variantne idejne zasnove. Izbrana idejna
zasnova je bila posredovana v pridobitev projektnih pogojev, ki so tudi
pridobljeni. Po razgovoru z ZVKDS sledi izdelava idejnega projekta za
izbrano varianto.
Ob Težki vodi je predvidena ureditev parkirišč (cca 31 parkirnih mest),
zaključen je postopek brezplačnega prenosa lastništva zemljišča za
parkirišča.
Ravno tako se načrtuje ureditev obstoječega parkirišča pri banki ob Trdinovi
ulici, ki se bo ustrezno obnovilo in razširilo. Predvidenih je 37 parkirnih mest
in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe. Projektna dokumentacija
je bila izdelana konec leta 2014 in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je
postopek javnega naročila za oddajo gradnje, pričetek del je predviden v
začetku avgusta.
Izveden postopek izbire izvajalca za dobavo in montažo štirih kompletov
nadstrešnic za potnike na avtobusnih postajališčih; rok izvedbe: 31.8.2017.

OB085-16-0150

OB085-17-0022
2311063009
OB085-15-0112
2311063015

OB085-16-0140
2311063017

Parkirišča ob Kandijski cesti

OB085-16-0170

2312045108

Investicijski odhodki – Avtobusna
postajališča

OB085-17-0122
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2312045114

Investicijski odhodki – Celostna
prometna strategija

OB085-16-0150
12045106

Semaforske naprave

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto je bila sprejeta na
22. redni seji 22.05.2017. Skladno s pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo
smo pripravili tudi tri fazna poročila in dobili dva obroka sofinanciranja
operacije. Celotna operacija bo zaključena z zadnjim, končnim četrtim faznim
poročilom in zaključkom operacije izdelave CPS v mesecu avgustu.
V teku so aktivnosti za investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov.

OB085-17-0124

4013 OBČINSKA UPRAVA – Cestno gospodarstvo
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13045101

Vzdrževanje občinskih cest

OB085-17-0033

Proračunska sredstva smo namenili rednemu vzdrževanju cest s poudarkom
na reševanju odvodnjavanja padavinskih vod.
Predhodno smo opravili zimsko službo in košnjo trave ter odstranjevanje
vejevja.
Proračunska sredstva smo namenili temeljiti obnovi krajšega lesenega mosta
pri gradu Otočec.

13045102

Popravilo mostov

OB085-17-0033
2311064007

Urejanje pešpoti

OB085-17-0109
2312045103

V pripravi je dokumentacija PZI za ureditev ''Poti od mlina do mlina'' in bo
zaključena do konca avgusta 2017. V izvedbi je rekonstrukcija pešpoti v
Ragovem in sicer od vrtca na Ragovski do ulice Marjana Kozine ter bo
zaključena do konca avgusta 2017. V pripravi je PZI projektna dokumentacija
za obnovo stopnišča na Bregu, ki vključuje tudi obnovo tangiranega
kanalizacijskega voda. Rok za izdelavo PZI je september 2017. Izdelana je
projektna naloga za pripravo PZI projektne dokumentacije za ureditev poti ob
potoku Težka voda od mostiča v Šmihelu do izliva v reko Krko v Kandiji.
Izdelovalec PZI bo izbran avgusta 2017. Za večnamensko pot za kolesarje in
pešce med Belokranjsko cesto in Gubčevo ulico je v teku postopek izbora
izvajalca del.

Urejanje kolesarskih stez

Izdelana je bila projektna dokumentacija (INZI) za ukinitev motornega
prometa na lokalne ceste LC 295311, na odseku od pokopališča pri naselju
Otočec do parkirišča pri gradu Otočec. Izvedba je predvidena po preplastitvi
ceste, ki je investicija DRSI. Preplastitev ceste je predvidena konec leta 2017.
DRSI je izdelala dokumentacijo za označitev trase. RC Novo mesto v
sodelovanju z DRSI išče rešitev za zagotovitev sredstev za izvedbo, ki je
načrtovana za leto 2017. Za odsek trase v dolžini cca. 1400 m, med naseljem
Krka in Žihovim selom je v pripravi PZI projektna dokumentacija za ureditev
poti.
Proračunska sredstva so namenjena izdelavi projektov, ki bodo izboljšali
varnost v prometu – pločniki…, Lastovče, Prečna…

OB085-17-0110
2312045104

Sava Krka Bike

OB085-14-0092
2313045107

OB085-17-0111
2313045108
OB085-17-0115
2313045114
OB085-16-0093
2313045115

OB085-16-0141

Projekti in investicije v cestnem
gospodarstvu

Sanacija in preplastitev lokalnih
cest
Kolesarska steza in pločnik ob
Straški cesti

Večnamenska pot ob Levičnikovi
cesti

Z JN je izbran izvajalec del, ki bo v roku 90 th dni izvedel naročilo.
Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija za Straško cesto. V
pripravi je javno naročilo za oddajo del. Predvideno je sofinanciranje iz
naslova CTN (CPS). Izbran je bil izvajalec del, ki je maja začel z deli.
Predvideni rok zaključka del je oktober 2017.
V teku je postopek recenzije projektne dokumentacije PZI. Po zaključeni
recenziji bomo pričeli s pridobivanjem potrebnih zemljišč. Lastnikom
tangiranih zemljišč je bila v naravi prikazana meja posega. V teku je
pridobivanje zemljišč oz. pravice graditi.
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2313045116

Obnova Smrečnikove ulice - most

V drugi polovici leta bomo v sklopu rekonstrukcije Smrečnikove ulice v Novem
mestu pričeli z izgradnjo novega armiranobetonskega mostu razpona 18 m
preko potoka Težka voda pri priključku za vrtnarijo Gozdnega gospodarstva na
Smrečnikovi ulici v Šmihelu, ki je nadomestil stari obstoječi dotrajani most.
Novi most je bil predan v uporabo po pridobitvi uporabnega dovoljenja aprila
2017.
V sklopu izgradnje novega mostu se je rekonstruirala tudi cesta in sicer od
priključka na ulico Nad mlini do navezave na že izvedeno novo vozišče izza
priključka do vrtnarije GG Novo mesto ter enostranski pločnik.
Skupna dolžina rekonstruirane ceste vključno z izgradnjo mostu znaša 260,04
m. Širina vozišča obstoječega mostu je 5,00 m, širina vozišča novega mostu
pa bo 6,04 m, skupaj s pločniki pa bo most širine 8,39 m.
Projekt je zajemal tudi ureditev struge in brežin potoka v dolžini cca 100 m.
V sklopu projekta mostu je predvidena tudi izgradnja, zaščita ali prestavitev
komunalnih vodov.

OB085-14-0061
2313045118

Brv in kolesarska pot - Irča vas

V teku je postopek za razlastitev zemljišč za potrebe izgradnje brvi in
večnamenske poti. Potrebna je izvedba javnega natečaja za brv. Izdelan je bil
geodetski posnetek in izvedene geotehnične preiskave. Z natečajem je bila
izbrana najustreznejša rešitev za brv, sledijo pogajanja z zmagovalcem za
sklenitev pogodbe za projektiranje.

Ureditev križišča ulice Kettejev
drevored na Seidlovo cesto

Izdelana je novelacija PZI projektne dokumentacije in investicijska
dokumentacija. Izvedba investicije je predvidena v letu 2017. Izbran je bil
izvajalec del in uveden v delo. Z deli je začel konec junija, predvideni rok
zaključka del pa je konec avgusta. Oddana je bila vloga za pridobitev
povratnih ZFO sredstev.
Zaradi zagotovitve ustrezne varnosti in preglednosti je bila izvedena
prestavitev kapelice in porušitev dreves, kar predstavlja finančno realizacijo
na postavki. Prav tako je v teku pridobitev potrebnih zemljišč za celostno
rekonstrukcijo ulice.

OB085-16-0142
2313045127

OB085-16-0171
2313045129

OB085-16-0175
2313045130

Ureditev Westrove ulice

Brv in kolesarska pot – Loka Kandija

V obdobju je potekala priprava SD OPN4 in projektne naloge za pridobitev
arhitekturne rešitve. Po uveljavitvi SD OPN4 bo pripravljena projektna naloga
za gradnjo brvi in kolesarske poti.

Ureditev hodnika za pešce skozi
naselje Muhaber

Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega
hodnika za pešce v dolžini 480 m. Hkrati se bo uredila še cestna razsvetljava
in odvodnjavanje v območju hodnika za pešce. Projektna dokumentacija PZI
je izdelana, potrebna je novelacija soglasji upravljavcev.
Izdelana je bila idejna zasnova za potrebe umestitve kolesarskih in peščevih
površin preko železniške proge na križišču Šmihelske ceste z Westrovo ulico.
Projekt je bil posredovan na DRSI, ki bo naročila novelacijo celotne PZI
projektne dokumentacije rekonstrukcije križišča Šmihelske ceste z Westrovo
ulico.

OB085-16-0180
2313045136
OB085-17-0125
2313045119

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

OB085-13-0069
2313045120

OB085-17-0074
2313045123
OB085-14-0076

Topliška cesta – križišče Drska –
pokopališče Srebrniče

Reko. Gabrje – Ratež (odsek
skozi naselje Brusnice)

V izdelavi je PZI dokumentacija za ureditev regionalne ceste R2-419 na
odseku 1203 Soteska-Novo mesto od km 9+560 do km 9+980 v dolžini 420 m
v naselju Srebrniče s pločnikom ter od km 10+420 do km 11+180 v dolžini
760 m s peš in kolesarskimi površinami (prva In druga faza). Hkrati je v
izdelavi tudi PZI za rekonstrukcija obstoječe enostranske dvosmerne steze v
večnamensko pot v dolžini 530 m. Sočasno so v postopku so tudi
pridobivanja zemljišč za gradnjo
Pripravljena in objavljena je bila razpisna dokumentacija za objavo javnega
naročila za izbor izvajalca gradnje. V teku je pregled ponudb in izbor
najugodnejšega ponudnika. Nosilka investicije je DRSI.
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2313045124

OB085-13-0078
2313045125

Ured. Belokranjske c. v NM
(Križišče Žabja vas)

V usklajevanju je sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije križišča. Prav tako
potekajo odkupi zemljišč za potrebe gradnje, ki jih izvaja DRSI.

Reko. R3-664/2501 NM (skozi
Šmihel)

Izvedli so se odkupi zemljišč in služnosti za potrebe rekonstrukcije regionalne
ceste. V mesecu maju je izdelovalec projekta PZI za potrebe rekonstrukcije
ceste, vso recenzirano dokumentacijo predal naročniku. V teku je priprava
razpisne dokumentacije za objavo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.
Nosilka investicije je DRSI.
Pričeli smo s pogovori z lastniki zemljišč za potrebe odkupov potrebnih
površin v okolici obstoječega križišča.
V izdelavi je projektna naloga za izdelavo projekta za izvedbo.

OB085-14-0084
2313045126
OB085-17-0077
2313045135
OB085-15-0080

Reko. Novo mesto – Šentjernej
(Križišče Ratež)
Rekonstrukcija regionalne ceste
skozi naselje Birčna vas

1303 Železniški promet in infrastruktura
2313045137

Železniško postajališče pri ŠČ
NM

OB085-17-0132

MONM je z MzI – Direkcijo RS za infrastrukturo uskladila Dogovor o
partnerstvu in financiranju projekta železniškega postajališča Novo mesto
Šmihel in dostopih poti v neposredni bližini Šolskega centra Novo mesto.
Skladno z dogovorom bo po napovedih investitorja postajališče zgrajeno do
konca 2017 in vključeno v redni promet z letom 2018.

4016 OBČINSKA UPRAVA – TURIZEM
14 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
2316047312

Parkirišče za avtodome z
otroškim igriščem

OB085-18-0166

Projekt je v fazi, ko je že izdelan PZI in DIIP, in za katerega je bila oddana
prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška novembra 2016, ki ni bil
odobren. Posledično smo se odločili, da na lokaciji otroškega igrišča
zgradimo kolesarski poligon, ki je trenutno v gradnji. V kasnejši fazi se bo
izvedlo še otroško igrišče.

4017 OBČINSKA UPRAVA – Stavbna zemljišča
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna…)
2317062003

Komunalno opremljanje stavbnih
zemljišč

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva
za pripravo strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma
sprememb in dopolnitev veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so
osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovice leta so bile
izvedene aktivnosti za pripravo programov opremljanja za Smolenjo vas,
Šentjošt, Potov vrh in Šipčev hrib in Bučna vas. Finančna realizacija se
pričakuje v drugi polovici leta.

2317062008

Komunalno opremljanje obrtno
industrijske cone Livada

Izdelana in predana je bila projektna dokumentacija PZI za izvedbo 1. faze
ureditve komunalne infrastrukture v coni. V pripravi je razpisna dokumentacija
za izvedbo JN za podporni zid ob poteku visokonapetostnega EE kablovoda.

Nadomestna gospodarska cona
ob Straški cesti

Pripravljen je bil aneks št. 3 za ureditev pogodbenih razmerji s podjetjem
Transporti Kastelec glede načina komunalnega opremljanja predmetnega
območja.

Komunalno urejanje poslovno
industrijske cone Cikava

Na predmetni lokaciji je v postopku razlastitev za pridobitev zemljišč, ki so
potrebna za izvedbo dovozne ceste v samo območje na severno-zahodnem
delu industrijske cone.

OB085-14-0091
2317062018
OB085-15-0113
2317062020
OB085-15-0119
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2317062021

Komunalno urejanje gospodarske
cone Na Brezovici

Izdelana in recenzirana je bila projektna dokumentacija PZI rekonstrukcija
regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100. Pripravljen je bil
razpis za izbiro izvajalca ter podpisana pogodba z najugodnejšim
ponudnikom. Zaključek gradnje je predviden v mesecu oktobru 2017.
Operacija je sofinancirana s strani MGRT.

Izvedba OPPN Bučna vas –
vzhod/1

Sredstva na postavki so predvidena za nakup zemljišč, katerih realizacija je
predvidena v drugi polovici leta, ko bo tudi sprejet program opremljanja.

2317062028
OB085-15-0088

Izvedba OPPN Mrzla dolina –
zahod in OPPN Brod - Drage

Sredstva na postavki so predvidena za nakup zemljišč, katerih realizacija je
predvidena skladno z napredovanjem gradnje.

2317062002

Vzdrževanje nepremičnin

Sredstva so bila porabljena za delno prenovo tržnice Novo mesto, to je za
ureditev zunanjega trikotnega dela. Ostale aktivnosti bodo potekale v skladu
z načrtom za vzdrževanje nepremičnin.

Nakup nepremičnin in
pridobivanje drugih stvarnih
pravic

Sredstva so bila porabljena predvsem za nakup nepremičnin, po katerih
potekajo lokalne javne ceste, za nakup poslovnega prostora na Rozmanovi
13 v Novem mestu in plačilo odškodnine po sodni poravnavi za nepremičnini
v Mačkovcu (katastrska občina 1457 Ždinja vas, parceli 2351/18 in 2351/24).
Ostale aktivnosti bodo potekale v skladu z načrtom za nakup nepremičnin.

OB085-13-0090
2317062027
OB085-16-0166

OB085-17-0129
2317062004

OB085-16-0172

4018 OBČINSKA UPRAVA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 Spodbujanje in stanovanjske gradnje
2318061008

Glavni trg – ureditev stanovanj

Izdelana je bila variantna idejna zasnova za objekta Glavni trg 2 in Dilančeva
ulica 3. Pridobljeni so bili projektni pogoji. V izvajanju so raziskave
materialno-tehničnega stanja obeh objektov. Sledi izbor izdelovalca
konservatorskega načrta in izvajalca raziskav ometov. V teku je pridobivanje
prostor od solastnika (Publikum) in urejanje medsebojnih odnosov pri izvedbi
rekonstrukcije. Sledi projektiranje projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo. Na ZMOS je bila oddana vloga za
sofinanciranje projekta iz evropskih in državnih sredstev.

Energetska sanacija
stanovanjske stavbe Kočevarjeva
10a

Za objekt je bil izdelan razširjen energetski pregled, izdelana je bila
investicijska in projektna dokumentacija. Na ZMOS je bila poslana vloga za
sofinanciranje energetske obnove z mehanizmom celostnih teritorialnih
naložb. Trenutno se čaka na odločitev ZMOS. Odobritev sofinancerskih
sredstev in začetek del je predvidena v jesenskem času.

Vzdrževanje stanovanj

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za vzdrževanje stanovanj v
skladu s sprejetim načrtom vzdrževanja stanovanj.

OB085-16-0177
2318061009

OB085-16-0177
2318061002
OB085-17-0120

4019 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
2316047311

OB085-16-0128

Gorjanci – trajnostni razvoj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena realizaciji projekta MONM, ki
se je skupaj s 6 partnerji prijavila na razpis Interreg Slo – Hr in sicer s
projektom zelENOgorje. Pričakovana ponovitev razpisa je v jeseni 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
2309106001

Stanovanjsko reševanje Romov

Izvedli nakup treh kontejnerjev za romska naselja ter opravljene so bile redne
deretizacije in dezinfekcije po vseh romskih naseljih v MONM.

OB085-17-0112

4020 OBČINSKA UPRAVA – Zaščite in reševanje
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
2320032006
OB085-17-0024

Investicijski odhodki – Nakup
opreme

Opravljen je bil servis na gasilskih lestvah (Bronto Sky lift), izveden je bil
nakup Hidrantnih gasilskih omaric ter Radijskih postaj.

4021 OBČINSKA UPRAVA – Varstvo okolja
12 Pridobivanje in distribucije energetskih surovin
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
2311052014

Energetsko upravljanje

Izvaja se energetsko knjigovodstvo, pripravlja se Lokalni energetski koncept
Mestne občine Novo mesto, pripravlja se dokumentacija za izvedbo javnih
električnih polnilnic, izvaja se pravna preverba obstoječe koncesijske
pogodbe za zemeljski plin.

OB085-13-0001
2311052050

Sredstva so namenjena za najem licenčne programske opreme za izvajanje
energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto in za izvajanje
ukrepov varčne in učinkovite rabe energije.

Projekt EBRD - ELENA

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v
okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in
razvoj (v nadaljevanju EBRD). Izvedena je tehnična pomoč pri pripravi
projekta energetske sanacije javnih objektov v lasti MONM. Delež
sofinancerskih sredstev s strani EBRD-ja je bil že nakazan MONM.
S strani EBRD je odobreno sofinanciranje krovne tehnične pomoči konzorcija
MONM, MOK in MOC, krovne pravne pomoči konzorcija MONM, MOK in
MOC, projektnega menagerja MONM, izvedba energetske sanacije objektov
MOK, izvedba energetske sanacije objektov MOC.
V pripravi so projekti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v MOK,
sanacija javne razsvetljave v MOC, spremljanje vodnih izgub in hidravlične
izboljšave v vodovodnem omrežju MONM.

OB085-16-0174
2311052052

Delna energetska sanacija javnih
objektov v lasti Mestne občine
Novo mesto

Sredstva so namenjena za izvedbo delne energetske sanacije javnih objektov
v lasti Mestne občine Novo mesto. V tem sklopu so zajeti objekti na katerih
se izvedejo tehnološki ukrepi. To so nove kotlovnice, ogrevalni krogi in
razsvetljava. Dela se izvajajo v sklopu javno zasebnega partnerstva. Zasebni
partner je Petrol d.d. Izvajalci del so uvedeni v delo. Na nekaterih objektih se
dala že izvajajo, na ostali pa se bodo dela začela v drugi polovici meseca julij
2017.

Celovita energetska sanacija
javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto

Sredstva so namenjena za izvedbo celovite energetske sanacije javnih
objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. V tem sklopu so zajeti objekti na
katerih se izvajajo poleg tehnoloških tudi gradbeni ukrepi, kot so menjava
stavbnega pohištva, toplotna izolacija…. Dela se izvajajo v sklopu javno
zasebnega partnerstva, razen pri objektih VVE Pedenjped, VVE Metka in OŠ
Mali Slatnik. Zasebni partner je Petrol d.d.. Na vseh objektih se dela izvajajo.

OB085-17-0105
2311052053

OB085-17-0106
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15 Varovanje okolja in naravne dediščine
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
2311052023

CEROD – manjši MBO

Po sklepu Sveta županov je podjetje CEROD pooblaščeno za vodenje in
realizacijo izgradnje objekta za načrtovane investicije za izgradnjo objekta za
mehansko obdelavo odpadkov za 25.000 ton/letno.
MONM v proračunu zagotavlja samo lastni delež za investicijo.
Do dokončne odločitve glede realizacije predvidene investicije še ni prišlo,
prav tako še ni podpisan sporazum o sofinanciranju med desetimi občinami
družbenicami, ki so izkazale interes za predmetno investicijo.

OB085-17-0114

2311052026

Kanalizacija in vodovod Šentjošt

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje kanalizacije v delu naselja
Šentjošt ter v delu naselja Verdun. Sočasno z izgradnjo kanalizacije poteka
tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja od naselja Črmošnjice pri Stopičah,
skozi naselje Šentjošt do zaselka Burence v naselju Verdun. Skupna dolžina
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša 2.700 m. Izgradnja
kanalizacije se bo končala v letu 2017.

Kanalizacija Drejčetova pot
(ureditev GJI Ravnikarjeva cesta)

Projekt je bil fizično zaključen v letu 2016. V teku je ureditev zemljiško
knjižnih razmer. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

Povečanje zmogljivosti ČN
Otočec

Projekt je bil fizično zaključen v letu 2016. Realizacija se nanaša na poplačilo
situacij, ki so zapadle v proračunsko leto 2017.

Kanalizacija ČN Karteljevo

V izvedbi je izdelava PGD in PZI dokumentacije za obnovo vodovoda in
gradnjo kanalizacije ter izgradnjo čistilne naprave v KS Karteljevo. Dela bodo
zaključena do septembra 2017. V postopku so tudi pridobivanja zemljišč za
gradnjo sistema.

Kanalizacija in vodovod Potov
vrh

Investicija obsega izgradnjo naslednjega omrežja v naselju Potov Vrh: 1600
m kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840
m tlačnega voda. Sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik, ki je
bila zgrajena v letu 2014. Izgradnja se bo končala v letu 2017.

2311052031
OB085-16-0101

Kanalizacija Jama

Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje
Lakovnice ter izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče
v Stranski vasi z obnovo obstoječe ceste. V letu 2015 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama, Gorenje in
Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno. V letu 2017 se bo izvedla 1.
faza investicije,
ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo
elektroenergetskega priključka, obnova obstoječe ceste v delu naselja Jama.
Z JN bomo pričeli v drugi polovici leta.

2311056003

Investicijski odhodki – Ukrepi za
izboljšanje kakovosti zraka

V letu 2017 smo se prijavili in pridobili na Eko skladu Odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne za avtobus za izvajanje linijskih prevozov v
mestnem prometu, ki se lahko uporablja izključno za prevoz potnikov in
nadomešča obstoječe vozilo razreda EURO III. Sklenili smo tudi pogodbo za
nakup avtobusa, ki je skladen z Odločbo o dodelitvi z podjetjem AS Domžale.

OB085-12-0037

2311052027
OB085-13-0046
2311052028
OB085-14-0039
2311052029
OB085-14-0047

2311052030
OB085-16-0094

OB085-17-0026

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
06 Lokalna samouprava
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
22016001

Projekti KS

OB085-17-0028

V letošnjem letu se je na Prijavo na Poziv za sofinanciranje projektov (MO
NM sofinancira do 50 % vrednosti projekta, ostali del krije krajevna skupnost
iz naslova lastnih sredstev) prijavilo 18 krajevnih skupnosti. Prijavljenih je 50
projektov, ki so večinoma v izvajanju.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije
1803 Programi v kulturi
2305082025

Zadružni dom Uršna sela

OB085-13-0022
2322000001

Na osnovi že izdelanega projekta PZI je bila pripravljena projektna
dokumentacija za 1. fazo, ki obsega ureditev podstrešnih prostorov in
menjavo strehe. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca gradnje.

Večnamenski objekt KS Otočec

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne
dokumentacije za obnovo objekta. V sodelovanju s KS je najprej potrebno
izdelati programsko shemo prenove.

OB085-16-0169
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