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POVZETEK
Občina je v Sloveniji določena kot temeljna institucija lokalne samouprave, ki je
zamenjala komunalni sistem. Lokalno samoupravo primarno urejajo viri drţavnega
prava, notranja organizacija, delovanje in pristojnosti pa so določene s splošnimi akti
občine.
Diplomska naloga obravnava nastanek, razvoj in poslovanje Mestne občine Novo
mesto, ki je ena izmed enajstih mestnih občin in poleg tega tudi ena izmed
gospodarsko najbolj razvitih občin. V diplomski nalogi sem jo poskušala obravnavati z
čim več vidikov. Za nemoteno delovanje občine skrbijo njeni organi, s svojimi
pristojnostmi. V občini deluje 23 oţjih delov občine – krajevne skupnosti, ki so pravne
osebe javnega prava. Predstavila sem delovanje Krajevne skupnosti Otočec, v kateri
tudi sama ţivim. Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju, ki so zbori
občanov, ljudska iniciativa in referendumi, se v novomeški občini ne uporabljajo
pogosto. Največ obveznih in izbirnih gospodarskih javnih sluţb se v občini zagotavlja
v obliki javnega podjetja, ki skrbi za izvajanje nalog s področja varstva okolja. Z
vstopom Slovenije v EU je tudi občina pridobila moţnost črpanja sredstev iz
evropskih strukturnih skladov. Odprtih je kar nekaj projektov ki se sofinancirajo iz
sredstev EU. Z rebalansom proračuna za leto 2008 je bilo ugotovljeno da ima občina
proračunski primankljaj, ki ga bo krila z zadolţevanjem.
Ključne besede: lokalna samouprava, občina, mestna občina, naloge občine, organi
občine, občinska uprava, oţji deli občine, neposredno sodelovanje občanov,
strukturni skladi, javne sluţbe.
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SUMMARY
In Slovenia, the municipality is defined as the basic self-governing local community.
It has replaced the municipal system. Local self-government is primarily regulated by
public law, its inner organization, operation and competences are governed by the
general acts of the municipality.
In my diploma I have been dealing with the establishment, evolution and operations
of the municipality of Novo mesto which is one of the eleven urban municipalities
and one of the economically most developed municipalities of Slovenia. I have tried
to present it from many aspects. For the smooth functioning of the municipality its
various bodies are in charge. The municipality is divided into 23 local communities
which are also legal persons governed by public law. I have described the
functioning of the local community of Otočec where I reside. The various forms of
direct participation of citizens in decision-making, such as the assembly of citizens,
public initiative and referendum, are not often used. Most mandatory and nonmandatory public services are organized as public companies, which take care of the
environmental issues. When Slovenia entered the EU, the municipality also obtained
the possibility of drawing funds from the European Structural Funds. There are quite
a few running projects, presented in chapter eleven, that are co-financed by those
EU funds. With the corrected budget for 2008 it was found that the municipality has
a budget deficit.
Keywords: local self-government, municipality, urban municipality, municipality's
duties and functions, municipality's bodies, municipal administration, narrower
sections of a municipality, direct participation of citizens, structural funds, public
services
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Zaradi boljšega poznavanja in razumevanja okolja, v katerem ţivim, sem se odločila
poglobiti v delovanje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto). V
diplomski nalogi jo bom skušala predstaviti z različnih vidikov, od zgodovinskega,
upravno-pravnega, finančnega pa do gospodarskega, socialnega in turističnega.
Ob osamosvojitvi leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62 občin in tri skupnosti
občin kot potrebne druţbeno-politične skupnosti. S sprejetjem ustave in z novo
zakonodajo je prišlo do njihovega preoblikovanja. Leta 1994 je bila izpeljana
teritorialna reforma lokalne samouprave, ki je namesto dotedanjih razmeroma velikih
občin uvedla 147 manjših. Občina je postala temeljna samoupravna lokalna
skupnost, ki deluje v okviru ustave in zakonov.
Konec leta 1998 je bilo z nadaljnjim drobljenjem občinske mreţe ustanovljenih 45
novih občin, leta 2001 še ena, v prvi polovici leta 2006 pa še 17. Tako imamo danes
v Sloveniji skupno 210 občin, od tega jih je 11, med njimi tudi novomeška, s
statusom mestna občina.
1.2 NAMEN IN CILJI
Glavni namen in cilj diplomskega dela je celovita predstavitev delovanja MO Novo
mesto.
V nalogi ţelim obdelati normativno podlago za delovanje občine in jo podkrepiti s
konkretnimi primeri. S tem bom poskušala bralcu nazorneje prikazati aktualno stanje
v občini.
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomska naloga je poleg uvoda in zaključka sestavljena iz dvanajstih poglavij, tako
da vsako poglavje predstavlja zaokroţeno celoto. Določena poglavja sem predstavila
bolj poglobljeno in obširno (npr. MO Novo mesto in strukturni skladi EU), medtem ko
nekatera bolj na splošno (npr. Premoţenje in financiranje občine). Razlog temu je
predvsem večje oz. manjše zanimanje za določeno področje.
Drugo poglavje predstavlja podlago za razumevanje lokalne samouprave pri nas, saj
so v njem predstavljeni temeljni pojmi. Ti pojmi so: lokalna skupnost, lokalna
samouprava, občina in mestna občina. Podrobneje je predstavljena pravna ureditev
lokalne samouprave, od ustave, MELLS in zakonov pa do splošnih pravnih aktov
občine.
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V tretjem poglavju sem se osredotočila na zgodovino Novega mesta in opisala
nastanek mestne občine. Izpostavila sem pomembne zgodovinske trenutke, kamor
zagotovo sodijo pridobitev mestnih pravic, terezijanske upravne reforme in nadaljnji
razvoj mesta.
V naslednjem poglavju sledi prestavitev MO Novo mesto. Prvi in najpomembnejši je
temeljni splošni pravni akt občine – statut, ki sem ga predstavila s kratkim opisom
njegovih poglavij. Sledijo naloge občine, izvirne in prenesene, ter predstavitev grba
in zastave MO Novo mesto. Kot zanimivost sem k temu sklopu dodala še podpoglavje
priznanja in nagrade, ki jih novomeška občina podeljuje vsako leto občanom in
organizacijam, ki prispevajo k razvoju samega mesta ali doseţejo pomembnejše in
trajnejše uspehe na različnih področjih.
V petem poglavju sem predstavila splošne in posamične akte občine. Temeljni splošni
akt občine je statut, poleg njega pa so ostali akti tudi: poslovnik, odlok, odredba,
pravilnik in navodilo. Med posamične akte pa spadajo odločbe in sklepi.
V šestem poglavju je pregled dejavnosti v MO Novo mesto. Področja, ki so opisana v
tem poglavju, so: izobraţevanje, socialno varstvo, zdravstvo, šport in rekreacija,
kultura, turizem, gospodarstvo, kmetijstvo in mladi v občini.
Sedmo poglavje je namenjeno organom občine, pri čemer so okviri za njihovo
delovanje ustava, zakoni in pravni akti občine. Posebej so opisani občinski svet z
delovnimi telesi, sledi ţupan s svojimi nalogami in nadzorni odbor. Poglavje sem
obogatila s predstavitvijo današnjega ţupana in podţupani.
Naslednje poglavje opisuje občinsko upravo MO Novo mesto, ki izvaja upravne,
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine, ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih sluţb iz občinske pristojnosti. Predstavila sem reorganizacijo
občinske uprave, ki so jo izvedli v začetku leta 2008, ter dodala oceno delovanja
občinske uprave.
Deveto poglavje opisuje oţje dele občine. V tem poglavju sem izhajala iz zakonskih
okvirov, nato pa prešla na določbe statuta občine. MO Novo mesto je razdeljena na
23 krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava in nastopajo v pravnih
zadevah v svojem imenu in za svoj račun. Prav tako kot občine imajo svoje naloge,
organe in vire financiranja. Konkretneje sem predstavila Krajevno skupnost Otočec, v
kateri tudi ţivim.
Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju je vsebina naslednjega poglavja.
Izhaja neposredno iz ustavne pravice1 drţavljanov, vendar pa v praksi ne zaţivi oz.
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44. člen Ustave RS: »Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev«.
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se ne razvija v ţeleni smeri. Najpogostejše oblike soodločanja občanov v javnih
zadevah so zbori občanov, referendum in ljudska iniciativa, poleg tega pa tudi
peticije, okrogle mize, ankete, problemske konference ipd. Vse naštete oblike
prebivalci lokalnih skupnosti slabo izkoriščajo in se jih posluţujejo šele takrat ko pride
do resnega problema.
V enajstem poglavju so najprej predstavljeni strukturni skladi EU, cilji in njihovo
delovanje. Nato pa sem se osredotočila na črpanje sredstev MO Novo mesto iz
strukturnih skladov, tabelarično prikazala projekte, ki so sofinancirani iz evropskih
sredstev, in predstavila najaktualnejši projekt za leto 2009.
Sledi poglavje o gospodarskih in negospodarskih javnih sluţbah v občini. Temeljno
načelo izvajanja gospodarskih javnih sluţb je enakopravnost v tem smislu, da imajo
vsi porabniki pravico dostopa do njih pod načeloma enakimi pogoji. Delijo se na
obvezne, ki jih občina mora izvajati kot javne sluţbe, in izbirne, katere občina lahko
izvaja kot javne sluţbe, ni pa nujno. Med klasične negospodarske javne sluţbe pa
uvrščamo šolstvo, zdravstvo in socialno oskrbo, katerih primarni cilj ni ustvarjanje
dobička, ampak delovanje v javnem interesu.
Trinajsto poglavje opisuje premoţenje in financiranje občine. Občina se financira iz
lastnih virov, z zadolţevanjem, ali pa ji drţava nudi finančno izravnavo. Zaradi
sprememb, ki so nastale med proračunskim letom je občinski svet obravnaval
rebalans proračuna za leto 2008. Natančneje sem predstavila strukturo prihodkov in
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, s katero sem prikazala premoţenje in
finančni poloţaj občine.
V zadnjem poglavju pa so povzete najpomembnejše ugotovitve in spoznanja
diplomske naloge.
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
2.1 LOKALNA SKUPNOST
Lokalna skupnost je eden osrednjih druţbenih pojavov, zato ga poskušajo teoretiki
predstaviti z različnih izhodišč.
»Lokalna skupnost ni pravni pojem, ampak je druţbeni pojav. Gre za naravno
skupnost, ki nastaja na posameznem oţjem ozemlju kot posledica nujnosti
uresničevanja določenih interesov ljudi, pogojenih s skupnim bivanjem na določenem
območju« (Vlaj, 2001, str. 20).
Lokalna skupnost je teritorialna skupnost, v kateri se pojavijo določene skupne
potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Lokalne potrebe so zlasti
socialna in druga varnost, komunalna opremljenost (preskrba s pitno vodo, plinom,
elektriko, kanalizacija, javna razsvetljava) itd.
V strokovni literaturi ne obstaja ena sama definicija pojma lokalne skupnosti, ampak
jo vsak avtor pojmuje na svoj način, lahko pa povzamemo, da so bistvene značilnosti
lokalne skupnosti določeno ozemlje, ljudje, ki bivajo na tem ozemlju, skupne potrebe
in interesi ljudi, delovanje ljudi v smeri zadovoljevanja teh skupnih potreb ter zavest
ljudi o pripadnosti tej skupnosti (Vlaj, 2006, str. 15).
Pri tem pa se oblikuje posebna vrsta druţbene zavesti, lokalna zavest, ki se kaţe
predvsem v zavesti medsebojne zavezanosti in odvisnosti (Grad in Kavčič, 2007, str.
325).
Gre za bolj ali manj samostojne in sklenjene enote, ki so nujno navezane na
določeno oţje območje. Lokalno skupnost lahko srečamo tako na podeţelju kot tudi v
mestu, saj se pojavlja povsod, kjer so ljudje, ki imajo skupne cilje.
Lokalna skupnost je nosilec lokalne samouprave.
2.2 LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalno samoupravo zagotavlja 9. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi »V
Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava«.
Bistvo lokalne samouprave je v tem, da se zadeve na določenem območju opravljajo
lokalno, kajti ti ljudje najbolj poznajo svoje potrebe, saj se srečujejo z njimi vsak dan
in tako so tudi bolj zainteresirani in učinkoviti pri njihovem uresničevanju.
Uresničevanje lokalne samouprave je eden izmed temeljev demokratične ureditve
Republike Slovenije in z njo povezane decentralizacije oblasti.
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Povzeto po besedah stroke je lokalna samouprava oblika samostojnega urejanja in
reševanja ţivljenjskih potreb prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih
okvirjih, na organiziran način.
Sodobna teorija razlikuje naslednje elemente lokalne samouprave:
- teritorialni element (lokalna skupnost oziroma prebivalci, ki ţivijo na oţjem
območju),
- funkcionalni element (samostojno delovno področje),
- organizacijski element (opravljanje nalog neposredno ali preko svojih
organov),
- materialno-finančni element (viri financiranja) in
- pravni element (lastnost pravne osebe) (Grad, 2007, str. 327).
Za lokalno samoupravo so značilni predvsem avtonomija, samostojnost,
decentralizacija, demokratizacija, pripadnost in zavest o usodni povezanosti med
prebivalci lokalne skupnosti (Ribičič et al., 1999, str. 393).
S tem pa je povezano načelo subsidiarnosti. Po tem načelu lokalne skupnosti svoje
pristojnosti opravljajo z veliko stopnjo avtonomnosti. Po načelu subsidiarnosti naj se
na niţjo raven prenesejo zadeve, ki jih je bolj smiselno uresničevati in organizirati na
tej ravni, hkrati pa naj se drţava vmešava samo v obsegu, v katerem je niţja oblast
pokazala nezmoţnost uresničevanja določenih zadev (glej Vlaj, 2006, str. 27). To
načelo pa se uresničuje z decentralizacijo.
V sodobnih drţavah se lokalne samouprave med seboj precej razlikujejo, v vseh pa je
ustavna kategorija in pomeni večjo ali manjšo stopnjo samostojnega, bolj ali manj od
drţave neodvisnega upravljanja z lokalnimi zadevami s strani prebivalcev lokalne
skupnosti.
Splošna značilnost lokalne samouprave je torej v ideji participacije prebivalstva pri
odločanju, torej v tem, da ljudje na nekem oţjem območju sami odločajo o
zadovoljevanju svojih potreb in da se drţava v to ne vmešava. V tem smislu je
posebna značilnost, da imajo samoupravne lokalne skupnosti lastnosti pravne osebe
oziroma osebe javnega prava, kar pomeni, da imajo z zakonom opredeljen pravni
poloţaj, ki vključuje njihove pravice in obveznosti ter moţnost samostojnega
nastopanja v pravnem pomenu (Grafenauer, 2000, str. 36-38).
Lokalna skupnost se od drţave do drţave razlikuje po poloţaju in pomenu. Tako
poznamo tudi različna pojmovanja širših lokalnih skupnosti, kot so francoski
departmaji, nemške deţele, švicarski kantoni, idr. Večina evropskih drţav ima dvo- ali
večnivojsko lokalno samoupravo. Vsem pa je skupno zadovoljevanje potreb
prebivalstva v oţjih krajevnih okvirih.
Lokalna samouprava, ki je temelj vsakega demokratičnega sistema, se zaenkrat pri
nas uresničuje preko občin, kmalu pa tudi preko širših lokalnih skupnosti – pokrajin.
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2.2.1 Razlogi in cilji uvedbe lokalne samouprave
Ţe od nekdaj so se ljudje zaradi uresničevanja skupnih ciljev medsebojno povezovali
in zdruţevali. Prvotne lokalne skupnosti so se ukvarjale z varstvom ljudi pred
napadom drugih, medsebojno pomočjo in skupno produkcijo.
V razvoju se je področje njihovega delovanja širilo, kot so se širile potrebe ljudi. V
srednjem veku, predvsem v nemških in sredozemskih mestih, se začne lokalna
samouprava s tem, da fevdalni gospodje dajo tem mestom določene pravice
opravljati javne zadeve (npr: organizacija sejmov).
V nadaljevanju pa drţava sama uvidi, da je zanjo koristno, da na lokalne skupnosti
prenese naloge, ki jih te lahko učinkoviteje opravljajo (npr: pobiranje davkov v imenu
drţave, vojaški nabor, skrb za javno higieno …). Pojavi se decentralizacija oblasti.
Drţava prenese na lokalne skupnosti določene naloge, bodisi v njihovo izvirno
pristojnost bodisi v preneseno pristojnost.
Kljub raznolikosti naselij, obsegu in vsebini različnih malih lokalnih skupnosti in
milijonskih mest pa imajo vsi neke skupne in specifične potrebe. Za lokalno
samoupravo je značilno urejanje in reševanje lokalnih zadev javnega pomena, in
sicer od drţave neodvisno, avtonomno delovanje.
Ob koncu leta 1991 smo dobili novo ustavo, ki je kot enega svojih temeljnih načel
uvedla lokalno samoupravo. Pri tem se je pokazala nujnost reforme lokalne
samouprave, kajti občine pri nas so bile prevelike, imele so preobseţne drţavne
pristojnosti in ni bilo organizirane druge ravni lokalne samouprave. Zadeva se je
prevesila v drugo skrajnost, na katero je stroka opozarjala, tako da imamo sedaj
preveliko razdrobljenost občin in tudi sprejeti predlog bodočih pokrajin kaţe na to, da
se ista napaka lahko ponovi.
Uvedba lokalne samouprave med drugim omogoča demokratizacijo ţivljenja ljudi v
lokalni skupnosti, saj lahko le-ti sodelujejo v procesu odločanja v lokalni skupnosti z
udeleţbo na lokalnih referendumih, zborih občanov in ljudskih iniciativah. Moţnost
občanov, da neposredno sodelujejo pri lokalnih odločitvah, povečuje njihovo
zanimanje za sodelovanje in krepi njeno učinkovitost (glej Vlaj, 1998, str. 20).
Cilji uvedbe lokalne samouprave, ki so aktualni še danes, so zlasti:
-

-

kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalni skupnosti,
soodločanje ljudi: demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov,
drţavljanska iniciativa, pa tudi nove oblike in načini za aktiviranje civilne
druţbe na lokalni ravni,
racionalna in učinkovita lokalna uprava (lokalni menedţment),
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-

enakomernejši razvoj vse skupnosti (uresničevanje načela subsidiarnosti in
decentralizacije),
uveljavitev lokalne demokracije kot bistvenega elementa parlamentarne
demokracije, ki temelji na načelih demokracije in decentralizacije oblasti,
vnovična ugotovitev in uveljavitev identitete klasične občine in drugih oblik
lokalne samouprave,
uvedba pokrajin,
primerljivost z evropskimi standardi (Vlaj, 2006, str. 13).

2.3 OBČINA
Občina je v Sloveniji določena kot temeljna institucija lokalne samouprave oziroma
temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki je nastala iz komunalnega sistema.
Ustava RS v 139. členu govori, da je občina samoupravna lokalna skupnost. Občina
je skupnost naselja ali več naselij, povezana zaradi skupnih potreb in interesov
prebivalcev. Zato se mora oblikovati na območju, na katerem lahko izpolnjuje svoje
naloge in predvsem zadovoljuje potrebe svojih prebivalcev.
Pri oblikovanju nove občine morajo biti upoštevana geografska, zgodovinska,
demografska, sociološka, ekonomska in druga strokovna merila.
Da se občina lahko ustanovi, mora imeti praviloma najmanj 5000 prebivalcev2,
izjemoma pa zakon dovoljuje tudi manj prebivalcev, če so podani razlogi za to.
Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov
se lahko izjemoma ustanovi občina, ki ima manj kot 5000, vendar ne manj kot 2000
prebivalcev. Poleg tega mora biti zagotovljena osnovna šola, dostopnost primarne
zdravniške in socialne oskrbe, preskrba z ţivljenjskimi potrebščinami, komunalna
opremljenost, poštne storitve, kniţnica in prostori za upravno dejavnost lokalnih
skupnosti (ZLS, 13. in 13. a člen)
Občina se ustanovi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, da se ugotovi
volja prebivalcev, ki ţivijo na tem območju.
Občina ima svojo lastno od drţavne oblasti ločeno oblast, ki jo izvaja samostojno.
Lahko pa se ji na podlagi zakona preda v opravljanje določenih drţavnih upravnih
zadev, za katere drţava nameni tudi sredstva (Po Gradu, 2007, str. 334).
Teorija in zakonodaja navaja tri vrste občin. To so: navadne, mestne in občine s
posebnim statusom. Navadna občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in
interese svojih prebivalcev, hkrati pa mora izpolnjevati naloge v skladu z zakonom.
Po 26. in 27. členu ZLS se lahko občinam podeli posebni status z zakonom, kadar je

2

V začetku leta 2007 je bilo od skupno 210 občin 111 takih, ki je imelo manj kot 5000 prebivalcev
oziroma 52, 8 % (vir: Statistični letopis, 2007).
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izraţen poseben interes drţave za ohranitev in razvoj posameznih območij. Gre za
občine na gorskih, obmejnih, narodnostno mešanih, ekološko degradiranih in
razvojno šibkih območjih.
2.4 MESTNA OBČINA
Nekatere občine zaradi svoje specifičnih ekonomsko-socialnih zadev izstopajo od
drugih. Mesta izstopajo predvsem po svoji gosti naseljenosti in strnjeni infrastrukturi.
Posledično se to izrazi tudi v upravno-pravnih aktih, ki dodelijo takšnim enotam
poseben status, status mestne občine.
Obstoj mestne občine je zagotovljen ţe v Ustavi RS, in sicer v 141. členu, ki govori,
da lahko mesto pridobi status mestne občine po postopku in pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Po zakonu lahko status mestne občine dobi mesto, ki ima najmanj 20.000
prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih
in kvartarnih dejavnostih ter je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega
gravitacijskega območja (ZLS, 16. člen).
Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten
prostorski organizem z mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva.
To pomeni, da je lahko del mestne občine tudi mestna okolica, če so prebivalci tega
dela povezani z mestom. Izpolnjevati mora tudi ostale pogoje, kot so zagotavljanje
srednjih šol, bolnišnico, javne sluţbe, gledališča, muzeje idr.
Mestno občino ustanovi drţavni zbor z zakonom po poprej opravljenem referendumu
in po posebnem postopku. Določi tudi ime mestne občine po mestu, na območju
katerega se mestna občina ustanovi.
Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz drţavne
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Tako je pristojnost mestne občine širše in
jasnejše opredeljena kot pristojnost občine.
Zakon o lokalni samoupravi poleg institucije mestna občina, opredeljuje tudi mesto
(po ZLS, 15a. člen), ki lahko postane tisto urbano naselje, ki ima več kot 3000
prebivalcev. To še ne pomeni, da ima poloţaj mestne občine.
V Sloveniji imamo 11 občin, ki imajo status mestne občine. To so: Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj
Gradec in Velenje.
Konec novembra 2008 je bilo v Drţavnemu zboru vloţenih še 10 predlogov za
ustanovitev mestne občine, in sicer: Piran, Ravne na Koroškem, Krško, Domţale,
Radovljica, Idrija, Jesenice, Kamnik, Škofja Loka in Breţice. Najpogostejši razlogi, s
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katerimi utemeljujejo svoje predloge, so: izpolnjevanje zakonskih kriterijev, hitrejši in
učinkovitejši razvoj mesta, funkcionalna razvitost (gospodarske in druţbene javne
sluţbe) in infrastruktura ter kulturni, zgodovinski in naravovarstveni razlogi.
2.5 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE
Institucija lokalne samouprave je v vseh sodobnih drţavah urejena z zakoni. Vlogo,
poloţaj in ureditev lokalne samouprave določa drţava z zakonodajo.
Temeljna izhodišča za ureditev našega sistema lokalne samouprave so dana ţe v
ustavi, nadalje pa razčlenjena zlasti v ZLS in drugih zakonih s tega področja, poleg
njih pa so pomembni tudi ratificirani mednarodni sporazumi, kamor sodi zlasti
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS).
Poleg virov drţavnega prava pa so pomembni viri ureditve lokalne samouprave, tudi
akti lokalnih skupnosti samih, zlasti njihovi statuti, odloki, poslovniki občinskih svetov
in drugi.
Pravni viri urejanja področja lokalne samouprave in njegovega delovanja so zlasti:
- Ustava Republike Slovenije,
- Evropska listina lokalne samouprave,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- področni zakoni,
- splošni akti občine (statuti, poslovniki, odloki, uredbe, pravilniki in navodila)
idr.

Ustava Republike Slovenije
Ustava kot temeljni pravni akt vsebuje temeljna izhodišča za ureditev sistema lokalne
samouprave.
Tako je v 9. členu Ustave RS prebivalcem zagotovljena lokalna samouprava. Lokalno
samoupravo ustava posebej ureja v 5. poglavju, in sicer v členih od 138 do 144,
posredno ali neposredno pa jo omenja tudi v drugih določbah3.

3

Členi v Ustavi, ki se nanašajo na lokalno samoupravo, so: Ljubljana je glavno mesto Slovenije (10.
člen), pravica do pravnega sredstva (25. člen), pravica do povračila škode (26. člen), volilna pravica
(43. člen), posebne pravice avtohtone italijanske in madţarske narodne skupnosti v Sloveniji (64.
člen), varstvo zemljišč (71. člen), zdravo ţivljenjsko okolje (72. člen), varovanje naravne in kulturne
dediščine (73. člen), sestava drţavnega sveta (96. člen), naloge upravnih organov (121. člen),
financiranje drţave in lokalnih skupnosti (146. člen), davki (147. člen), proračun (148. člen),
usklajenost pravnih aktov (153. člen), veljavnost predpisov in njihovo delovanje (154. člen), upravni
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Po 138. členu prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih
lokalnih skupnostih, 139. člen pa govori o ustanovitvi občine. Katere pristojnosti
spadajo v lokalne zadeve, ki jih občina ureja samostojno in se nanašajo na prebivalce
občine ter na posamezne naloge iz drţavne pristojnosti, ki jih drţava prenese nanje,
govori 140. člen Ustave, 142. člen o financiranju občin, naslov 143. člena se glasi
Pokrajine in 144. člen, ki govori o nadzoru drţavnih organov.
Z zadnjo spremembo Ustave RS leta 2006 je Drţavni zbor RS sprejel sprmembe 143.,
140. in 121. člena Ustave RS. S tem je omogočena uvedba pokrajin kot druge
stopnje lokalne samouprave.
143. člen je nov in določa obvezno ustanovitev pokrajin z zakonom kot širših lokalnih
skupnosti za opravljanje lokalnih zadev širšega pomena in za opravljanje z zakonom
določenih zadev regionalnega pomena.
140. člen se je spremenil tako, da se določa, da drţava lahko z zakonom prenese na
občine opravljanje posameznih nalog z drţavne pristojnosti brez njihovega
predhodnega soglasja, zagotoviti pa jim mora potrebna sredstva.
V 121. členu se je črtal prvi odstavek, drugi odstavek pa pravi da lahko pravne ali
fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje nalog drţavne uprave, ter da bi
se ta pooblastila lahko dajala ne samo neposredno z zakonom pač pa tudi z drugim
aktom na podlagi zakona (Vlaj, 2006, str. 55).

Evropska listina lokalne samouprave
Načela evropske lokalne samouprave so bila podlaga tudi za reformo lokalne
samouprave v Sloveniji. Ta načela opredeljuje MELLS.
Z ratifikacijo MELLS4 se je Slovenija zavzela, da bo spoštovala temeljna pravila, ki
lokalnim skupnostim in njihovim organom zagotavlja politično, upravno, finančno
neodvisnost lokalnim skupnostim in njihovim organom brez pridrţkov. Drţava, ki
podpiše MELLS, se zaveţe, da bo upoštevala vsaj 20 odstotkov prvega dela listine, od
katerih jih mora izbrati najmanj 10, ki vsebujejo določene člene ali njihove odstavke.
Tako so določbe MELLS-a po eni strani za drţavo podpisnico zavezujoče, po drugi
strani po omogočajo drţavam notranje urejanje povsem samostojno. RS je listino
ratificirala v celoti.
Ribičič (2003, str. 237) vidi problem, ki ga je povzel iz evropskih izkušenj, da bi
morali v slovenski zakonodaji na področju lokalne samouprave in tudi v praksi: a)
zavarovati lokalne skupnosti pred posegi drţave v njihove pristojnosti, b) zagotoviti
lokalnim skupnostim trde in stabilne materialno-finančne vire, ki so potrebni za

spor (157. člen), varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (159. člen), pristojnosti ustavnega
sodišča (160. člen) in nerazdruţljivost funkcije (166. člen). Povzeto po Kocjančič, Rudi et al., 2003, str.
241.
4
Republika Slovenija je 11. oktobra 1994 podpisala Evropsko listino lokalne samouprav in jo ratificirala
več kot dve leti pozneje. Listina je v Slovenji pravno veljavna od 31. marca 1997.
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njihovo nemoteno delovanje, c) vzpostaviti dvonivojsko lokalno samoupravo in d)
ustvariti temelje za tesno povezovanje občin na širšem urbanem območju večjih
mest.
MELLS je po ratifikaciji postala del slovenskega notranjega pravnega reda, v skladu s
hierarhijo pravnih aktov pa se uvršča med ustavo in zakoni.

Zakon o lokalni samoupravi
Na podlagi ustave je poloţaj lokalne samouprave urejen z več zakoni, med katerimi
je najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi 5.
ZLS je bil sprejet konec leta 1993, od tedaj pa ţe več kot desetkrat spremenjen in
dopolnjen. Z Zakonom o lokalni samoupravi je bila oblikovana pravna podlaga za
organizacijo in delovanje lokalnih samoupravnih skupnosti, predvsem občin kot
temeljnih lokalnih samoupravnih skupnosti.
Po sprejetju Ustave RS, ZLS in z ratifikacijo MELLS so se pojavile številne
pomanjkljivosti v ustavi in samem zakonu (razlike so se pojavile pri zelo pomembnem
vprašanju razmejitve pristojnosti med drţavo in lokalno samoupravo, pri vplivu
lokalnih skupnosti na drţavno odločanje, pogojih za ustanovitev novih občin, načinih
oblikovanja organov lokalnih skupnosti in celotnem področju regionalizma), ki jih je
bilo potrebno dopolniti oziroma spremeniti z novelami zakona. Tako pogosto
spreminjanje zakona nedvomno kaţe, da je uresničevanje lokalne samouprave
zapleten in zahteven proces.

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO)
Leta 1996 je bil sprejet zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij. Ta zakon je urejal predhodni postopek z referendumom, pogoje za
uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter za določitev oziroma
spremembo njihovih območij in določena vprašanja postopka konstituiranja
novoustanovljenih občin ter pogoje za uvedbo zakonodajnega postopka za
spremembo imena in sedeţa občine. Zakon je prenehal veljati z novelo zakona o
lokalni samoupravi iz julija 2005, ki je prevzel vsebino postopka za ustanovitev občin
ter o določitvi njihovih območij.
Z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94) so bile ustanovljene občine, določena njihova območja, imena in sedeţi, ter
število članov občinskih svetov za prve volitve. ZUODNO določa tudi občine, ki imajo
status mestne občine.

5

Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02,
108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08.
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Zakon o financiranju občin
Tudi Zakon o financiranju občin je bil deleţen večkratnih sprememb in dopolnitev, s
1. 1. 2007 pa je začel veljati nov Zakon o financiranju občin.
V Sloveniji je uveljavljeno ustavno načelo finančne avtonomije lokalne samouprave,
kar pomeni, da se občina financira iz lastnih virov. Vendar pa občinam, ki ne morejo
v celoti zagotoviti sredstev za opravljanje svojih nalog, drţava v skladu z zakonsko
določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. Zato je bil cilj spremenjenega
sistema financiranja občin zagotovitev večje finančne avtonomije in enakomernejša
porazdelitev sredstev med občinami.
Spremenjeni Zakon o financiranju občin prinaša spremembe pri izračunu primerne
porabe občine, kjer se pojavi nov pojem povprečnine, pojavi pa se tudi nov izračun
prihodka občine iz glavarine, ki ga opredeljuje 14. člen zakona.
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more
financirati primerne porabe, se iz drţavnega proračuna dodeli finančna izravnava v
višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine.

Zakon o javnih financah
Zakon o javnih financah predstavlja skupaj z zakonom o financiranju občin osnovo za
financiranje lokalne samouprave v Sloveniji. S tem zakonom se urejajo sestava,
priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih
samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoţenjem drţave in občin, zadolţevanje
drţave oziroma občin, poroštva drţave oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov,
računovodstvo in proračunski nadzor (ZJF, 1. člen).
Potrebno se je osredotočiti predvsem na določila zakona, ki se nanašajo na izvajanje
financiranja v lokalni samoupravi.

Zakon o lokalnih volitvah
Lokalne volitve ureja Zakon o lokalnih volitvah, ki je bil sprejet leta 1993. Redne
lokalne volitve v občinske svete in volitve ţupanov poteka vsake štiri leta. V skladu z
njimi se izvolijo tudi člani oţjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti).
Zakon predvideva volitve, ki potekajo po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Po
večinskem sistemu lahko potekajo volitve le v občinah, v katerih šteje občinski svet
manj kot 12 članov. To pa je v občinah, ki imajo manj kot 3000 prebivalcev.

Splošni akti občine
Naloge iz svoje pristojnosti občina ureja s splošnimi akti oziroma predpisi. Med
splošnimi akti občine so za pravno urejanje lokalne skupnosti najpomembnejši statuti
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občin, v katerem so opredeljena načela za organizacijo in delovanje občine,
delovanje in pristojnosti občinskih organov, delovanje občinske uprave, sodelovanje
občanov pri odločanju ter druge določbe. Prav tako so pomembni tudi poslovniki
občinskih svetov in odloki. Odredbe, pravilniki in navodila določajo splošna pravna
pravila, na podlagi katerih občina opravlja naloge iz svoje ter zadeve iz prenesene
pristojnosti.
Izvirne pristojnosti občine se določajo podrobneje z materialnimi zakoni, ki urejajo
posamezna področja druţbenega ţivljenja (komunalne in socialne zadeve, urejanje in
varstvo okolja, javne sluţbe, kultura, šport, itd.) (Vlaj, 2006, str. 60).
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3 USTANOVITEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO
3.1 ZGODOVINA NOVEGA MESTA
Arheološke izkopanine nam kaţejo, da je bilo območje Novega mesta intenzivno in
trajno naseljeno ţe od konca bronaste dobe pa do pozne antike. Najstarejša
naselbina prazgodovinsko gradišče in raziskave so pokazale, da je bilo območje
poseljeno v 8. stoletju pred našim štetjem. V mlajši ţelezni dobi so se v te kraje
naselili Kelti, ki so bili vplivna civilizacija.
Leta 33 p. n. š. pa je prišlo ozemlje dolenjske pod rimsko oblast. Ime Novo mesto v
rimskem času še ni bilo znano. Rimljani so zgradili drţavno cesto, ki je bila speljana
mimo Novega mesta, vendar pa je bilo kljub temu območje številčno poseljeno in je
imelo ekonomsko moč (Knez, 1976, str. 9-14).
3.1.1 Podelitev mestnih pravic
Novo mesto, današnja prestolnica Dolenjske, je bilo ustanovljeno 7. aprila 1365.
Avstrijski vojvoda Rudolf IV. Habsburški je tega dne na Dunaju podpisal listino in
mestu podelil posebne pravice in postave. Mesto je poimenoval po sebi
(Rudolfswerd), ljudstvo, ki je na tem kraju prebivalo, pa je nastajajočo naselbino
imenovalo kar Novo mesto. Skozi stoletja so se zapisi poimenovanja Novega mesta
spreminjali, ohranilo pa se je staro zgodovinsko ime, v slovenski obliki – Rudolfovo.
Mesto je vodil izvoljeni mestni sodnik s člani mestnega sveta. Ti so se sestajali v
mestni hiši na Glavnem ali Velikem trgu. Pravice, ki so značilne za nastanek
srednjeveških mest, so osebna svoboda meščanov, mestna samouprava in sodstvo,
pravice do določenih letnih sejmov, pravica trgovanja.
Pomembno obdobje za razvoj Novega mesta je bilo v času vladanja cesarice Marije
Terezije. S terezijanskimi upravnimi reformami je bil leta 1748 urejen okroţni urad ali
kresija in tako je Dolenjska postala upravno enotna pokrajina in Novo mesto njeno
središče.
Vojvodina Kranjska je bila razdeljena na tri okroţja: ljubljansko, postojnsko in
novomeško. Okroţni urad je imel sedeţ v današnji Študijski knjiţnici. Na mestni hiši
je bil vedno tudi novomeški grb, na katerem je upodobljen ustanovitelj mesta Rudolf
IV., ki predstavlja vse od 14. stoletja dalje simbol mesta.
Na območju Slovenije so ob začetku uvajanja sodobne uprave v 19. stoletju delovale
vaške in mestne občine, okraji in kresije (Ljubljana, Novo mesto, Postojna) (Vlaj,
2006, str. 33).
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Z ustavo iz leta 1963 so bile krajevne skupnosti vgrajene v upravni sistem kot
neobvezne samoupravne skupnosti občanov. Do takrat so bili krajevni odbori, ki so
kot organi občinske samouprave pomagali občinski skupščini in njenim organom pri
organiziranju in izvajanju zadev, ki so jih ti opravljali na območju krajevnih uradov.
Po letu 1974 je bilo na območju Novega mesta skupaj 32 krajevnih skupnosti
(Grafenauer, 2000, str. 345). Krajevne skupnosti so delale po statutih, ki so jih
sprejeli občani na zborih občanov, statute pa je potrdila še občinska skupščina.
3.2 RAZVOJ NOVEGA MESTA
Novo mesto je svoj gospodarski razcvet doţivelo v zgodnjih letih 20. stoletja, ko so
se v njegovi neposredni bliţini razvile avtomobilsko-prikoličarska, farmacevtskokemična, tekstilna ter lesno-predelovalna industrija in ko so se novi industriji
primerno usposobile osnovne komunikacije, gradbena in transportna dejavnost,
bančništvo, zavarovalništvo ter javne sluţbe. Podjetja so si ustanovila primeren ugled
se kapitalsko, kadrovsko in organizacijsko okrepila ter s tem postala gospodarski
temelj nadaljnjega ekonomskega razvoja Novega mesta.
Sprejem Ustave Republike Slovenije v letu 1991 predstavlja mejnik za novo lokalno
samoupravo in ukinitev komunalnega sistema.
3.3 USTANOVITEV OBČINE
S sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je bila 6. 11.
1994 (Uradni list RS, št. 60/94) ustanovljena MO Novo mesto.
Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju (Ustava RS, 139. člen). Postopek za
ustanovitev občine je po svoji naravi dokaj zapleten, zato ga je podrobneje urejal
Zakon o postopku za ustanovitev občin in določitev njihovih območij (Po Gradu,
2007, str. 334), ki je prenehal veljati avgusta 2005 z novelo zakona o lokalni
samoupravi, ki je prevzel vsebino postopka o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij.
V spremenjenem 13. členu ZLS določa kriterije, ki jih mora občina izpolnjevati, da
lahko zadovolji potrebe svojih prebivalcev. To so:
- popolna osnovna šola,
- primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena
postaja),
- komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, oskrba z električno energijo),
- poštne storitve,
- knjiţnica (splošna ali šolska),
- prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.
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Zakon o lokalni samoupravi določa pogoj, da mora biti občina sposobna zadovoljevati
interese svojih prebivalcev in da mora imeti najmanj 5000 prebivalcev. Zaradi
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov sme
imeti občina izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev (ZLS, 13. a člen), vendar ne
manj kot 2000.
V Sloveniji je bila uzakonjena enonivojska lokalna samouprava, danes sestavljena iz
210 občin. Ustavne spremembe leta 2006 pa prinesle podlago za ustanovitev
pokrajin.
3.4 USTANOVITEV MESTNE OBČINE
Na območju nekdanje Občine Novo mesto so konec leta 1994 nastale tri nove
občine: MO Novo mesto, Občina Šentjernej in Občina Škocjan. V letu 1998 so bile
ustanovljene še Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Ţuţemberk.
Leta 2006 pa je MO Novo mesto izgubila še en del svojega ozemlja, saj sta z
odcepitvijo nastali dve novi občini Straţa in Šmarješke Toplice. Tako je do danes na
območju nekdanje Občine Novo mesto nastalo sedem novih občin.
Mesta so lokalne skupnosti z drugačnimi značilnostmi od nemestnih skupnosti.
Različne so bivalne in delovne potrebe prebivalcev, gospodarske zmogljivosti,
socialna struktura, znanstvene in kulturne dejavnosti.
Po naši Ustavi (141. člen) lahko samo mesto, ki izpolnjuje določene pogoje in po
zakonskem postopku, dobi status mestne občine. Zakonski razlogi, da se na območju
mesta ustanovi mestna občina, so: enotno prostorsko in urbanistično urejanje,
zadovoljevanje komunalnih potreb in planiranje razvoja (ZLS, 16/1 člen).
Zakon določa še pogoj, da mora mesto imeti najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj
15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih
dejavnostih. Biti mora geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega
gravitacijskega območja (po ZLS, 16. člen). Iz tega izhaja, da mora mestna občina
pokrivati vse potrebe druţbenega ţivljenja, s tem pa pridobi vpliv na mestno okolico.
Mestna občina mora poleg svojih nalog opravljati še z zakonom določene naloge iz
drţavne pristojnosti. Drţava lahko z zakonom prenese na občino opravljanje
posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje
opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva (ZLS, 24. člen). Za tak
prenos je potrebno predhodno soglasje občine.
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4 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO
4.1 SPLOŠNO
Mestna občina Novo Mesto (v nadaljevanju MO Novo mesto) leţi v jugovzhodnem
delu Slovenije. Občina je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji z
osrednjim in največjim naseljem Novo mesto.
Občina se razteza na 235,7 km2 , kjer v 98 naseljih ţivi skupno 41.8466 prebivalcev.
Občina na severu meji na občini Trebnje in Mokronog – Trebelno, na vzhodu na
občini Šmarješke toplice in Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško in občini Metlika
ter Semič, za zahodu pa na občini Straţa in Mirna Peč.
Mesto je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraţevalno in kulturno središče
Dolenjske. V mestu in okolici so se razvile avtomobilska, farmacevtska in kozmetična,
tekstilna, lesna, obutvena in elektrotehnična industrija ter industrija izolacijskih
materialov.
MO Novo mesto je pravna oseba javnega prava, ki jo predstavlja in zastopa ţupan.
Območje MO Novo mesto je razdeljeno na 23 krajevnih skupnosti, ki so prav tako
pravne osebe javnega prava, občani pa v njih uresničujejo svoje skupne in
neposredne interese.
4.2 STATUT MO NOVO MESTO
Temeljni splošni pravni akt, ki določa delovanje in organizacijo posamezne občine, je
njen statut. Občinski svet ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh članov
občinskega sveta.
Statut MO Novo mesto je razdeljen na naslednja poglavja:
I.
II.
III.
IV.

6

SPLOŠNE DOLOČBE; v prvem poglavju so opredeljena območja MO Novo
mesto, pravna subjektiviteta MO Novo mesto, simboli MO Novo mesto.
NALOGE OBČINE; v njem so natančneje določene lokalne zadeve javnega
pomena, ki jih MO Novo mesto samostojno opravlja.
ORGANI OBČINE; v katerem so najprej navedene skupne določbe, nato pa
so podrobneje opredeljeni občinski svet, ţupan ter nadzorni odbor.
OŢJI DELI OBČINE; v katerem določa krajevne skupnosti, njihove organe,
naloge in pristojnosti.

Statistični letopis Republike Slovenije 2007 (op. a.).
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI; kjer
so opredeljeni zbori občanov, referendumi in ljudska iniciativa.
OBČINSKE JAVNE SLUŢBE; v tem poglavju so navedena področja, katerih
izvajanje občina zagotavlja preko javnih sluţb.
PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE OBČINE; opredeljeni so lastni viri občine,
sredstva drţave in zadolţitev.
SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE; to so tipični akti, ki so značilni za
vse občine, kot so statut, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŢAVE.
NADZOR NAD ZANIKOSTJO DELA UPRAVE in
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.

Statut je bil nazadnje spremenjen in dopolnjen na 17. seji občinskega sveta dne 25.
9. 2008.
4.3 NALOGE MESTNE OBČINE
Mestna občina je poseben tip občine in ima več pristojnosti kot navadna občina.
Dolţna je opravljati vse naloge, ki jih opravlja navadna občina, poleg tega pa opravlja
še naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta (Ustava RS, 141. člen ).
V delovno področje občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine (Ustava RS, 140. člen). To so t. i.
izvirne naloge. Poleg njih pa lahko drţava prenese na občino ali širšo lokalno
samoupravno skupnost opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti. To so t.
i. prenesene naloge.
V skladu z načelom subsidiarnosti je potrebno razmejiti naloge med drţavo in občino,
kar pomeni prenesti določene drţavne naloge v opravljanje občinam, pri tem pa je
potrebno upoštevati tudi načelo koneksitete (hkratni prenos ustreznih sredstev).
4.3.1 Izvirne naloge
MO Novo mesto samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge). Zadeve lokalnega pomena so zadeve skupnega pomena, ki so nujne za
ţivljenje in delo prebivalcev in so potrebne za razvoj gospodarstva na tem območju.
Pri teh nalogah ima občina zagotovljeno ustavnopravno varstvo.
Te naloge so določene v 7. členu Statuta MO Novo mesto. Te so:
1) Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena. Sprejema statut in druge
splošne akte občine, sprejema proračun in zaključni račun občine, načrtuje
prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, predpisuje davke in prispevke
iz svoje pristojnosti.
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2) Upravlja občinsko premoţenje, tako da ureja način in pogoje upravljanja z
občinskim premoţenjem, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoţenja,
sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnim.
3) Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da sprejema in analizira
gospodarske rezultate v občini, oblikuje davčno politiko, ki pospešuje
gospodarski razvoj, sodeluje z gospodarskimi subjekti.
4) Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega
socialnega sklada stanovanj. V okviru te naloge sprejema dolgoročni in
kratkoročni stanovanjski program občine, gradi stanovanja za socialno
ogroţene in prenavlja objekte.
5) Skrbi za lokalne javne sluţbe, tako da ustanavlja lokalne javne sluţbe,
zagotavlja sredstva za delovanje teh sluţb, jih nadzira in gradi ter vzdrţuje
vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave.
6) Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraţevalno in zdravstveno dejavnost,
sodeluje z njimi, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti, ustvarja
pogoje za izobraţevanje odraslih.
7) Pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega
varstva otrok in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostale.
8) Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in
rekreacije tako, da z dotacijami spodbuja te dejavnosti in sodeluje z društvi.
9) Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje
in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.
10) Upravlja, gradi in vzdrţuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine
za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo idr.
11) Skrbi za poţarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih
nesreč.
12) Ureja javni red v občini tako, da sprejema ustrezne splošne akte, določa
prekrške in denarne kazni, organizira občinsko redarstvo idr.
4.3.2 Prenesene naloge
Mestna občina dobi od drţave v izvajanje tudi posamezne naloge (prenesene
naloge), če se te naloge lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini. Hkrati
ji mora drţava zagotoviti tudi sredstva za njihovo izvajanje (načelo koneksitete).
Te naloge občina izvaja pod posebnim nadzorom, poleg zakonitosti pa drţava
nadzoruje tudi strokovnost in primernost odločitev občinskih organov.
Tako ima mestna občina iste kategorije nalog kot druge občine, le da jih ima več, kar
je v skladu z njeno večjo razvitostjo.
V okviru prenesenih nalog MO Novo mesto opravlja predvsem naslednje naloge, ki se
nanašajo na razvoj mest (Statut MO Novo mesto, 7. člen):
- ureja javni mestni promet,
- ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju,
- izvaja naloge na področju geodetske sluţbe,

19

-

zagotavlja javno mreţo gimnazij, srednjih, poklicnih, višjih ter visokih šol na
svojem območju in
zagotavlja javno zdravstveno sluţbo na sekundarni ravni na svojem območju.

4.4 GRB IN ZASTAVA MO NOVO MESTO
Občinski svet MO Novo mesto je z Odlokom o grbu in zastavi MO Novo mesto in s
tem občinske simbole sprejel 15. junija 2004. Občinski svetniki so odlog sprejeli
enoglasno, s čimer so simbolično poudarili zgodovinski pomen trenutka, saj je MO
Novo mesto prvič v samostojni drţavi pridobila svoje uradne simbole.
Občina ima svoj grb, zastavo, praznik, spominske dneve in ţupanske insignije7.
Grb MO Novo mesto je grb mesta Novo mesto.
Slika 1: Grb MO Novo mesto

Vir: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/grb/,
28. 10. 2008
Osrednji atribut novomeškega grba je podoba Rudolfa IV. Habsburškega, ki je
Novemu mestu v 14. stoletju podelil mestne pravice. Nadvojvoda s črnimi lasmi in
brado je odet v rdečo obleko, sedi na zlatem prestolu postavljenem na zelenih tleh v
srebrnem ščitu. Nosi bel ovratnik in bele manšete, črn pas z zlatim okrasjem, na glavi
pa ima rdeč klobuk z nazobčanim obodom. V razširjenih rokah drţi modro drţavno
jabolko v desnici ter zlato fevdno zastavico v levici. Grb je upodobljen na
podaljšanem ščitu zrelo-gotskega stila.

7

Insignije so predmeti kot znamenja oblasti, časti in dostojanstva (SSKJ, 1985, str. 50).
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Slika 2: Zastava MO Novo mesto

VIR: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/ grb/,
28. 10. 2008
Zastava MO Novo mesto je rumena, bela in rdeča, z grbom mestne občine na prvem
rumenem kvadratu zastavne rute. Vetrni del zastavne rute je rdeče barve z belo, v
desno rastočo diagonalno progo. Zastava je pravokotne oblike. Zastavna ruta je
vertikalno deljena na dve po višini enaki, po dolţini pa neenaki barvni polji. Prvo
kvadratno rumeno polje nosi grb MO Novo mesto, drugo polje oziroma rdeči vetrni
del pa nosi v desno rastoči diagonali belo barvno progo.
Praznik MO Novo mesto je 7. april, dan, ko so bile Novemu mestu podeljene mestne
pravice.
MO Novo mesto praznuje tri spominske dneve:
- 7. junij – v spomin na dan poloţitve temeljnega kamna za izgradnjo prvega
narodnega doma na slovenskem ozemlju,
- 29. oktober – v spomin na ustanovitev novomeške čete,
- 26. junij – v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno
Slovenijo.
Občina ima ţig, ki je okrogle barve. Ţig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici
napis Mestna občina Novo mesto, v notranjem krogu pa naziv organa občine. V
sredini ţiga je grb občine.
4.5 PRIZNANJA IN NAGRADE MO NOVO MESTO
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluţnim občanom, organizacijam in
drugim občinska priznanja in nagrade.
Mestna občina zbira predloge za podelitev priznanj in nagrad na podlagi objavljenega
razpisa. Predloge za podelitev priznanj in nagrad obravnava Komisija za priznanja in
nagrade Občinskega sveta MO Novo mesto, priznanja in nagrade pa so podeljene na
slavnostnih sejah Občinskega sveta v počastitev občinskega praznika.
Priznanja in nagrade MO Novo mesto so:
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Naziv častnega občana MO Novo mesto
Ta se podeljuje posameznikom, ki doseţejo zelo pomembne trajne ţivljenjske uspehe
na področjih, kot so gospodarstvo, znanost, kultura, umetnost, šport, vzgoja in
izobraţevanje, humanitarne dejavnosti.
S tem predstavljajo občino doma in po svetu in ki pomenijo izjemen prispevek k
razvoju občine. V posameznem letu se podeli največ en naziv častnega občana.
Mestna občina Novo mesto je do sedaj proglasila 12 častnih občanov. To so postali
Leon Štukelj, Bogdan Osolnik, Pino Mlakar, Pia Mlakar, Tita Kovač - Artemis, Tone
Pavček, Marjan Dobovšek, Jean Marie Hollenstein, Joţef Lap, Joţe Dular, mag. Miloš
Kovačič in Mihael Japelj.
Za leto 2007 si je naziv častnega meščana zasluţil prof. dr. Mihael Japelj. Nagrado je
prejel za izjemne uspehe na področju znanosti in prizadevanja za razvoj visokega
šolstva ter za ustanovitev univerze v Novem mestu. Dr. Japelj je doktoriral iz
kemijskih znanosti in bil vrsto let zaposlen v Krki d.d., najprej kot pomočnik šefa
kemije, kasneje pa je postal direktor Krkinega Inštituta in pomočnik generalnega
direktorja Krke.

Nagrada MO Novo mesto
Nagrada se podeljuje občanom MO Novo mesto, ki doseţejo pomembnejše trajne
uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraţevalnem in
humanitarnem področju.
Nagrado MO Novo mesto sta za leto 2007 prejela Joţe Jazbec in Joţe Kukec. Joţe
Jazbec, dolgoletni ravnatelj osnovne šole v Brusnicah, je nagrado prejel za
pomembnejše in trajne uspehe na področju vzgoje in izobraţevanja ter
prostovoljnega dela. Za pomembnejše in trajne uspehe na gospodarskem,
druţbenem in humanitarnem področju pa gospodarstvenik in lokalni politik Leonard
Joţe Kukec.

Trdinova nagrada
Podeljuje se jo občanom Mestne občine Novo mesto, ki doseţejo pomembnejše
trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in zdravstvenem področju.
Za leto 2007 sta Trdinovo nagrado, namenjeno kulturnikom, prejela dr. Marijan
Dović, znanstvenik, glasbenik in publicist ter novinar Dolenjskega lista Milan Markelj.

Grb Mestne občine Novo mesto
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Podeljuje se zasluţenim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in
društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno
pripomorejo k ugledu občine.
Občinski svetniki so za leto 2007 podelili tudi nagrado Grb mestne občine, ki so jo
prejeli Slavko Matko (za druţbeno in prostovoljno delo), Območno zdruţenje Rdečega
kriţa (za humanitarno delo) in Bernarda Zorko (za prostovoljno delo in
dobrodelništvo v koristih invalidnih oseb).
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5 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
5.1 SPLOŠNI AKTI OBČINE
Temeljni splošni akt občine je statut, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino vseh članov (ZLS, 64. člen). Statut občine določa temeljna načela za
organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, način
sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega
pomena v občini.
Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije. Veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, razen če je v njih drugače
določeno.
Poleg statuta so ostali splošni akti tudi:
- poslovnik – z njim se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter
uresničevanje pravic in dolţnosti članov občinskega sveta.
- odlok – z odlokom ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe
občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne sluţbe,
javna podjetja, javne zavode in javne sklade. Z odlokom se odreja proračun
občine in zaključni račun proračuna. Občina ureja z odlokom tudi zadeve iz
prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
- odredba – z njo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali
odreja način ravnanja v takih razmerah.
- pravilnik – z njim se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu
njihovega izvrševanja.
- navodilo – z njim se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske
uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
5.2 POSAMIČNI AKTI OBČINE
Posamični akti občine so odločbe in sklepi (Statut MO Novo mesto, 115. člen).
S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz
prenesene drţavne pristojnosti.
O pritoţbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem
postopku, odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa ţupan če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno. O zakonitosti dokončnih
posamičnih aktov občinskih organov določa v upravnem sporu pristojno sodišče.
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6 PREGLED DEJAVNOSTI V MO NOVO MESTO
6.1

IZOBRAŢEVANJE

Javno sluţbo na področju predšolske vzgoje izvajata dva javna zavoda. MO Novo
mesto je s 1. 1. 2003 izvedla reorganizacijo Vzgojno-varstvene organizacije in s tem
vrtec razdelila na dve samostojni organizaciji; Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped. Oba
zavoda sta razdeljena na enote, tako da jih v občini deluje skupaj 19. V šolskem letu
2007/08 je bilo vanje vpisanih 1383 otrok, 172 ljudi pa je bilo zaposlenih za njihovo
nego in vzgojo.
Osnovne šole so tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto. V občini
je devet osnovnih šol s štirimi podruţnicami. Statistični podatki kaţejo, da je bilo v
začetku šolskega leta 2007/08 v osnovne šole vpisanih 3193 učencev. V Novem
mestu ima sedeţ tudi Glasbena šola Marjana Kozine 8, katere ustanoviteljica je
občina.
V MO Novo mesto deluje tudi 5 srednjih šol, ki izvajajo tako gimnazijske kot tudi
poklicne programe. Šolski center Novo mesto ki ga obiskujejo dijaki z območja
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je največji center srednjih šol v Sloveniji po številu
vpisanih dijakov. V sklopu Šolskega centra delujejo tudi Enota za izobraţevanje
odraslih in Višja strokovna šola.
V Novem mestu višje šole izvajajo ekonomske programe, upravljanje in poslovanje,
študij strojništva ter strokovna šola s programom kmetijstvo.
Javni zavod Razvojno izobraţevalni center Novo mesto pa nudi izobraţevanje
odraslim.
Leta 2006 je občinski svet sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto, ki bo posebno pozornost namenjal tehničnoznanstvenim programom. Zavod si je zastavil zelo obširne plane, med njimi gradnja
univerzitetnega kampusa, v sklopu katerega bi lahko zaţivela univerza, ter gradnja
študentskih domov. Prostor nameravajo prihodnje leto komunalno opremiti in začeti
graditi prve študentske domove.
6.2

SOCIALNO VARSTVO

Socialno varstvene storitve izvaja Center za socialno delo Novo mesto, ki nudi

8

Marjan Kozina (1907-1966) je svoje ţivljenje posvetil glasbi. Pisal je knjige o glasbi, prevedel vrsto
romanov, se ukvarjal s pedagoškim delom na ljubljanski Akademiji za glasbo, komponiral, v posebno
veselje pa mu je bilo pisanje satirik in humoresk.
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predvsem naslednje storitve: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč druţini na
domu, posvetovalnica za mlade, druţinska terapija idr. Center pokriva tudi sosednje
občine.
V MO Novo mesto deluje Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, katerega cilj je
razvoj in promocija prostovoljnega dela, predvsem na področju socialnega varstva,
vzgoje in kulture. Je neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu.
Deluje tudi javni socialni zdravstveni zavod Varstveno delovni center Novo mesto, ki
nudi pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvoju.
Poleg navedenih ustanov je v občini tudi varna hiša, Druţinski krizni center, Rdeči
kriţ, Karitas idr.
6.3

ZDRAVSTVO

V novomeški občini izvaja storitve zdravstvenega varstva javni zavod Zdravstveni
dom Novo mesto, v katerem delujejo ambulante za predšolske in šolske otroke,
dispanzer za ţenske, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, fizioterapija,
psihiatrija, zobozdravstvena dejavnost idr.
Poleg njega je locirana Splošna bolnišnica Novo mesto, ki skrbi za okrog 132.000
prebivalcev novomeške, črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine.
Bolnišnica opravlja specialistično-ambulantno dejavnost, bolnišnično dejavnost,
porodniški oddelek, dializno dejavnost idr.
V sklopu bolnišnice opravlja bolnišnično lekarno javni zavod Dolenjske lekarne, poleg
nje pa občino oskrbuje z zdravili in medicinskimi pripomočki še zasebna Lekarna
Novak in Sanolabor.
Na območju občine deluje tudi Dom starejših občanov Novo mesto.
6.4

ŠPORT IN REKREACIJA

Prvo športno društvo v Novem mestu so bili Sokoli, kjer je svojo pot začel tudi Leon
Štukelj, njihovo tradicijo pa danes nadaljuje veliko število bolj ali manj znanih
novomeških športnih društev in klubov.
Vidne rezultate dosegajo člani Kolesarskega kluba Adrie Mobil, ki deluje ţe 35 let,
Košarkarski klub Krka, ki je svoj vrhunec dosegel leta 2000 ko so postali drţavni
prvaki in Ţenski odbojkarski klub TPV Novo mesto, katerega članice so lansko sezono
2007 zaključile na tretjem mestu.
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Med njimi bi še izpostavila Aeroklub Novo mesto, ki ima svoj sedeţ nekaj kilometrov
ven iz Novega mesta na Letališču Prečna. Njihove glavne aktivnosti so motorno in
jadralno letenje, padalstvo ter modelarstvo.
Poleg navedenih klubov delujejo v občini še Planinsko društvo Novo mesto, Kegljaško
društvo, Konjeniški športni šolski center Češča vas, Smučarsko društvo Krka Rog,
Klub za podvodne aktivnosti in mnogi drugi.
Na področju športa uresničuje programe javni zavod Agencija za šport Novo mesto,
katera gospodari s športno infrastrukturo in s sredstvi, ki jih občina namenja za
izvajanje programov. Agencija vzdrţuje in upravlja z naslednjimi športnimi objekti v
občini:
- Športna dvorana Marof,
- Atletski stadion Portoval in
- Športni center Loka.
Občani se posluţujejo tudi drugih športnih površin, ki so v lasti srednjih šol (Športna
dvorana Leona Štuklja) in rekreacijskih centrov Term Krka, d. o. o., kjer lahko
odigrajo partijo golfa in se podajo na sprehod ali s kolesom po okoliških gričih.
6.5

KULTURA

Po mnenju vodilnih ljudi, ki delujejo na področju kulture v novomeški občini, se je
Novo mesto končno »zarisalo« na slovenski kulturni zemljevid.
Vendar jih moti to, da je občina v proračunu za leto 2008 kulturnim projektom na
različnih postavkah sredstva zmanjšala za od 30 do 40 odstotkov. Kljub temu pa si
upajo trditi, da kulturna ponudba v Novem mestu ţe dolgo ni bila tako pestra in
raznolika.
MO Novo mesto sodeluje na vseslovenskem projektu Evropska prestolnica kulture
2012, katerega cilj projekta je seznanjenje evropske javnosti s kulturnimi
posebnostmi posameznega mesta ali regije.
V Novem mestu delujejo štirje zavodi, katerih ustanovitelj je mestna občina. To so:
- Anton Podbevšek Teater,
- Dolenjski muzej,
- Knjiţnica Mirana Jarca in
- Kulturni center Janeza Trdine.
Poleg njih pa še dva zasebna zavoda, to sta Lokal Patriot in Zaloţba Goga.
Likovno umetnost ponujajo v Galeriji Kralj, Galeriji Simulaker, Galeriji Krka in v
Galeriji pri Slonu.
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V MO Novo mesto deluje cela vrsta kulturnih društev, ki se s svojo raznovrstno
kulturno ponudbo predstavljajo doma in v tujini. Nekatera izmed njih so: Društvo
mešani pevski zbor Novo mesto, Folklorno društvo Kres, KD Pihalni orkester Krka,
KUD Mestna godba Novo mesto, Literarni klub Dragotina Ketteja, Plesno društvo
Terpsihora idr.
6.6

TURIZEM

Zagotovo je Dolenjska in z njo Novo mesto najbolj znana po vinogradniškem okolišu,
ki privablja turiste v svoje hrame. Zdajšnji gostje prihajajo bolj zaradi sorodstvenih,
prijateljskih ali katerih drugih vezi, v pripravi pa je strategija razvoja zidaniškega
turizma, ki bo obogatila to neizkoriščeno turistično dejavnost v naših krajih.
Lokalno turistično organizacijo kot javni gospodarski zavod za turizem Novo mesto je
občina ustanovila z namenom razvoja turizma v okviru turističnega območja MO
Novo mesto. Osnovna dejavnost zavoda je načrtovanje, oblikovanje in trţenje
turistične ponudbe.
Po statističnih podatkih iz leta 2006 je območje novomeške občine ponujalo 468 sob
oziroma 911 leţišč. Istega leta je bilo zabeleţenih 44.536 turistov, od tega več kot
polovica tujih.
Ena izmed najbolj privlačnih destinacij je Grad Otočec, ki s svojo lego na otoku sredi
reke Krke oblikuje grajsko poslopje in nudi hotelske storitve visoke kategorije. Poleg
gradu nudilo prenočitev in pester program še Hotel šport in Moteli ter Hotel Krka v
samem središču Novega mesta.
Po reki Krki pa se lahko zapeljete tudi z Rudolfovim splavom, ki nudi enega najlepših
ogledov Novega mesta z bogato in zanimivo animacijo.
Znamenitosti, ki jih turistu ponuja Novo mesto, so tudi: znameniti skalnati Novomeški
breg, Glavni trg z arkadno arhitekturo, Rotovţ, Frančiškanski samostan, Stolna cerkev
Sv. Nikolaja, Škofijski dvorec, Kettejev drevored, Ragov log, mestno jedro idr.
6.7

GOSPODARSTVO

Velika industrijska podjetja, kot je farmacevtska druţba Krka, so ţe od nekdaj nosilci
novomeškega razvoja in so primeri najuspešnejših tujih vlaganj v Sloveniji.
Pomembne gospodarske druţbe v občini so še Revoz, Adria Mobil in Ursa Slovenija.
Petnajst velikih druţb v Novem mestu zaposluje dobrih 50 odstotkov vseh prebivalcev
in ustvari 70 odstotkov čistega dobička v celotni regiji. Občina prav tako vodi v
številu zaposlenih in povprečni bruto mesečni plači. V občini so bili lani zaposleni
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15.204 prebivalci s povprečno bruto plačo 1.462 EUR, ki je višja od slovenskega
povprečja.
V občini je sedeţ treh druţb, ki sodijo med največje slovenske izvoznike. K
uspešnemu poslovnemu rezultatu so največ pripomogli Revoz (2.600 zaposlenih),
Krka (3.700 zaposlenih) in Adria Mobil (770 zaposlenih).
V Novem mestu ima sedeţ Območna obrtna zbornica Novo mesto, ki pokriva
naslednje občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straţa, Šentjernej, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Ţuţemberk in MO Novo mesto. Deleţ članov v zbornici iz območja
MO Novo mesto je slabi dve tretjini vseh članov oziroma 753 članov od skupno 1337.
Slika 3: Članstvo v Območni obrtni zbornici Novo mesto po sekcijah na dan
25. 1. 2008

Vir: Interni vir Območne obrtne zbornice Novo mesto
Kot je razvidno iz zgornjega grafikona, je prevladujoča dejavnost v občini
gradbeništvo. Sledi ji sekcija za promet, kamor spadajo prevozniki, in gradbena
mehanizacija. Na tretjem mestu pa so t.i. nerazvščeni9, kamor so uvrščene
dejavnosti, kot so cvetličarji, tiskarji, fotografi, urarji, čevljarji in čistilni servisi.
6.8

KMETIJSTVO

Območje MO Novo mesto je zaradi reliefnih in pedoloških značilnosti raznoliko. Zato

9

Nekatere dejavnosti so zdruţene v posamezne sekcije, nekaj pa jih zaradi premajhnega števila
(pogoj za ustanovitev sekcije je, da je v branţi vsaj 2 % vseh članov zbornice) nima svoje sekcije, se
pa potem zdruţujejo skupaj v eni in imajo tudi svojega predstavnika v skupščini OOZNM.
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na posameznih območjih prevladujejo gozdnate površine, na gričevnatih območjih
vinogradi, v dolinah, ob reki in potokih pašniki, njive in vrtovi ter ob pobočjih
sadovnjaki in drugi nasadi.
Glavne kmetijske pridelovalne usmeritve so ţivinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in
vinogradništvo.
V občini delujeta Kmetijsko-gozdarski zavod, ki izvaja dejavnost javne sluţbe in
pokriva območje 13 občin, ter Kmetijska zadruga Krka, z. o. o., ki nudi prodajo
kmetijskih izdelkov in oskrbuje občino s kmetijsko opremo.
6.9

MLADI V OBČINI

V Novem mestu so locirane številne srednje, poklicne in visokošolske ustanove (npr.
Visokošolsko središče Novo mesto), ki mladim omogočajo pridobitev formalnega
znanja. Poleg njih pa se v zadnjih letih ustanavlja vse več jezikovnih in plesnih šol,
kulturnih društev in športnih programov.
Novomeška občina nudi mladim kar veliko moţnosti, kamor se lahko ti podajo na
dobro oziroma aktivno preţivljanje prostega časa. Pri tem lahko omenim kar nekaj
društev in klubov, ki se trudijo mladim ponuditi različne alternative izkoriščanja
svojega prostega časa.
Najaktivnejša društva, klubi in organizacije, ki so sofinancirane skozi javne razpise in
delujejo na območju občine, so: Društvo prijateljev mladine Mojca, Društvo
novomeških študentov, Klub Lokal Patriot, Zavod 23, Rock Otočec, RIC, Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela, Društvo podeţelske mladine in Radio klub Novo
mesto.
Poleg tega pa obstaja tudi nekaj splošnih lokacij, ki so na voljo vsem, predvsem pa
mladim. S tem mislim na javna športna igrišča, kinodvorane, diskoteke, bare, kulturni
center, različne prireditve, festivale idr.
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7 ORGANI OBČINE
Organi MO Novo mesto so občinski svet, ţupan in nadzorni odbor. Ti delujejo
predvsem v smeri uresničevanja samouprave na lokalni ravni, pri čemer so njihovi
okviri za delovanje ustava, zakoni podzakonski predpisi in predpisi občine.
Delo organov MO Novo mesto je javno, javnost dela pa organi zagotavljajo z
obveščanjem javnosti o svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih
občil na sejah organov MO Novo mesto ter na druge načine.
7.1 OBČINSKI SVET
Občinski svet je predstavniški organ občine in ima funkcijo najvišjega organa
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti občine.
Občinski svet šteje od 7 do 47 članov (ZLS, 38. člen); občinski svet MO Novo mesto
šteje 30 članov (29 + predstavnik romske skupnosti).
7.1.1 Delovna telesa občinskega sveta
Stalna delovna telesa občinskega sveta MO Novo mesto so opredeljena s statutom ali
z ustreznim odlokom.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja, pobude in predloge (Poslovnik
občinskega sveta MO Novo mesto, 58. člen). Lahko predlagajo občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog ţupana (ZLS, 31. člen).
23. člen Statuta MO Novo mesto določa, da ima občinski svet MO Novo mesto 11
stalnih delovnih teles: 5 komisij in 6 odborov.
To so:
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- Komisija za statut občine in poslovnik sveta,
- Komisija za nagrade in priznanja,
- Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- Komisija za vloge in pritoţbe,
- Odbor za druţbene dejavnosti,
- Odbor za komunalo in promet,
- Odbor za okolje in prostor,
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-

Odbor za gospodarstvo,
Odbor za lokalno samoupravo in
Odbor za davčno politiko, proračun in finance.

Odbori in komisije imajo 7 do 9 članov. Člane imenuje občinski svet izmed svojih
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Članstvo pa ni zdruţljivo s
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
7.1.2 Naloge in pristojnosti delovnih teles

a) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
-

-

opravlja aktivnosti in postopke v zvezi s potrditvijo mandatov članov
občinskega sveta in ţupana,
obravnava vprašanja iz pristojnosti sveta, ki so povezana z volitvami
imenovanji, razrešitvami, imuniteto in administrativnimi zadevami,
pripravlja in daje predloge za imenovanje in soglasja k imenovanju direktorjev
javnih zavodov, katerih ustanovitelj je mestna občina,
pripravlja in daje svetu predloge za izvolitev, imenovanje in razrešitev članov
sveta javnih zavodov
daje predloge za sestavo delovnih teles sveta in opravljanje funkcij v njih,
pripravlja in obravnava predloge aktov o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev in članov delavnih teles in drugih članov občinskih organov ter o
povračilu stroškov,
sprejema sklepe o dopustih poklicnih funkcionarjev,
obvešča občinski svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata
članu sveta,
opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, statut in poslovnik.

Komisija ima devet članov.

b) Komisija za statut občine in poslovnik sveta:
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter njunih
sprememb oziroma dopolnitev; predloge odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet
sprejema v obliki predpisov, pa obravnava na izrecni predlog ţupana ali najmanj
četrtine članov občinskega sveta. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče
glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine
ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve
statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih
aktov občine.
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Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči
občinskega sveta, razlaga poslovnik občinskega sveta Komisija za statut občine in
poslovnik sveta.
Komisija ima sedem članov.

c) Komisija za nagrade in priznanja:
-

-

enkrat letno objavlja razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad,
vodi aktivnosti v zvezi z razpisom občinskih priznanj in nagrad ter pripravi in
posreduje občinskemu svetu predlog sklepov za prejemnike občinskih priznanj
in nagrad,
ţupanu predlaga način, kraj in čas podelitve občinskih priznanj in nagrad,
vodi evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah.

d) Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Komisija obravnava:
- politiko in predloge za medobčinsko in mednarodno sodelovanje občine z
drugimi občinami in mesti doma in v tujini,
- letne programe povezovanja in sodelovanja z drugimi občinami in mesti,
- sprejema izvajanje programov sodelovanja.
Komisija ima sedem članov.

e) Komisija za vloge in pritoţbe:
-

-

obravnava pritoţbe in predloge občanov in organizacij občine, povezane z
uresničevanjem pravic in dolţnosti, izhajajoč iz občinskih predpisov,
proučuje prošnje, pritoţbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo
občani občinskemu svetu ter ugotavlja vzroke zanje,
obvešča občinski svet in pristojna delovna telesa o pojavih, ki nastajajo pri
uporabi občinskih aktov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito
uresničevanje pravic, dolţnosti in pravnih interesov občanov,
daje mnenja o zadevah, če to predlaga občinski svet ali ţupan.

f) Odbor za druţbene dejavnosti

Odbor obravnava:
- razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in
druţine, invalidov in ostarelih,
- razvoj vzgoje in izobraţevanja na niţji, srednji in visoki stopnji,
- razvoj kulture, raziskovalne, knjiţničarske, informacijsko-dokumentacijske
dejavnosti,
- razvoj športa in rekreacije,
- promocijo občine, organizacijsko promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih
publikacij,
- varstvo naravne in kulturne dediščine.
-
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g) Odbor za komunalo in promet

Odbor obravnava:
- izgradnjo, vzdrţevanje in upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in drugimi
komunalnimi objekti in napravami,
- izgradnjo, vzdrţevanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi,
parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
- urejanje prometa,
- izgradnjo, vzdrţevanje in upravljanje s pokopališči, za organizacijo pogrebnih
storitev ter za mrliško-ogledno sluţbo,
- ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih sluţb s področja komunalne
dejavnosti,
- varstvo tal in vodnih virov,
- varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
- področje poţarne varnosti ter organizacijo dimnikarske sluţbe.

h) Odbor za okolje in prostor

Odbor obravnava:
- urbanizem in prostorsko planiranje,
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
- varstvo okolja,
- ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih sluţb na področju okolja in
prostorskega urejanja,
- razvoj mesta, ohranitev in revitalizacijo starega mestnega jedra in drugih
naselij ter predloge za namembnost mestnega prostora.

i) Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava:
- sodelovanje med občino in gospodarskimi subjekti,
- problematiko zaposlovanja,
- pogoj za razvoj vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, vključno z
malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine,
- razvoj kmetijstva, trgovine in turizma, razvoj demografsko ogroţenih območij,
- stanovanjsko problematiko.

j) Odbor za lokalno samoupravo

Odbor obravnava:
- lokalno samoupravo v občini,
- povezovanje občine v širše lokalne skupnosti,
- financiranje krajevnih skupnosti,
- preoblikovanje občine.

k) Odbor za davčno politiko, proračun in finance

Odbor obravnava:
- oblikovanje in izvajanje proračuna, njegovih sprememb in zaključnega računa,
- davčno politiko občine,
- financiranje in nadzorovanje porabnikov občinskega proračuna,
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-

gospodarjenje z občinskim premoţenjem in sredstvi,
premoţenjsko bilanco občinskega premoţenja,
pobude in stališča pri izvajanju finančnega nadzora.

Poleg stalnih delovnih teles pa ima lahko občinski svet tudi občasna delovna telesa.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi tudi
njihove naloge ter število članov delovnega telesa.
V MO Novo mesto v prejšnjem in tekočem mandatu ni bilo ustanovljenih občasnih
delovnih teles občinskega sveta.
7.2 ŢUPAN
Ţupan je osrednja osebnost v občini. Je izvršilni organ občine. Ţupan predstavlja in
zastopa občino kot samoupravno lokalno skupnost (ZLS, 33/1. člen).
Po naši zakonodaji ţupana izvolijo volivci s stalnim prebivališčem v občini na
neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Volitve ţupana potekajo istočasno kot
volitve članov občinskih svetov. Mandatna doba ţupana začne teči in se konča
praviloma istočasno kot mandatna doba občinskega sveta. Mandat ţupana traja 4
leta, število mandatov pa ni omejeno.
Kandidat za ţupana je lahko le drţavljan Republike Slovenije, ki ima volilno pravico v
občini.
Ţupan je, tako kot tudi člani občinskega sveta in podţupan, občinski funkcionar in
svojo funkcijo opravlja nepoklicno, ima pa tudi moţnost, da bo svojo funkcijo
opravljal poklicno. Če se odloči, da bo funkcijo opravljal nepoklicno, ţupan
predstavlja in zastopa občino, ni pa v njej zaposlen.
V MO Novo mesto se je sedanji ţupan odločil, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno,
kar pomeni, da se je zaposlil v njej za določen čas, dokler traja njegov štiriletni
mandat.
Ţupan občine ima vrsto funkcij, ki vključujejo naloge predstavljanja in zastopanja
občine, predstavljanja, vodenja in usklajevanja dela občinskega sveta, vodi in
usmerja delo občinske uprave.
Naloge ţupana so konkretno opredeljene v posameznih zakonih in podzakonskih
predpisih, in sicer v določbah Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o financiranju
občin, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o javnih financah, področnih zakonih,
Statutu in splošnih aktih MO Novo mesto.
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7.2.1 Naloge ţupana
Ţupan je izvršilni organ občine in občinskega sveta. Predstavlja in zastopa občino ter
občinski svet, ki ga sklicuje in vodi njihove seje.
V okviru svojih nalog ţupan (Statut MO Novo mesto, 30. člen):
- predlaga občinskemu svetu proračun mestne občine in zaključni račun
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov mestne občine,
- skrbi za izvajanje splošnih aktov mestne občine in drugih odločitev občinskega
sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja ter o pridobitvi
nepremičnega premoţenja občine,
- imenuje in razrešuje podţupane izmed članov občinskega sveta,
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega
področja in notranje organizacije, določi sistematizacijo delovnih mest v
občinski upravi,
- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov
občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in Statutom MO Novo mesto.
Ţupan lahko zadrţi objavo splošnega akta občine, če je mnenja, da je neustaven ali
nezakonit. Občinskemu svetu predlaga, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji
seji, pri čemer mora navesti razloge za zadrţanje. Če občinski svet ostaja pri svoji
odločitvi, se splošni akt objavi, ţupan pa lahko vloţi pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom (Statut MO Novo mesto, 31. člen).
Ţupan v okviru svojih predstavniških nalog:
- skrbi za javno delovanje občine, njenih organov in občinske organe tako, da
skrbi za stike z javnostmi,
- predstavlja občino v protokolarnih zadevah, pred občani, v vseh medobčinskih
sodelovanjih, v mednarodnih organizacijah.
Ţupan tudi zastopa občino, in sicer:
- v sodnih postopkih pred sodišči, v upravnih postopkih pred upravnimi organi
ter drugimi drţavnimi organi,
- zastopa občino v pravnem pomenu, tako da sklepa pravne posle v njenem
imenu in za njen račun.
Poleg vseh teh funkcij pa ţupan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa (Statut MO Novo mesto, 32. člen):
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine,
- sprejme načrt zaščite in reševanja,
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-

določi organizacije, ki opravljajo javno sluţbo oziroma naloge zaščite,
reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja,
ugotavlja in razglaša stopnjo poţarne ogroţenosti v naravnem okolju na
območju mestne občine idr.

7.2.2 Današnji ţupan in podţupani
Današnji ţupan MO Novo mesto je Alojzij Muhič, po poklicu diplomirani ekonomist, ki
je bil izvoljen na lokalnih volitvah za mandatno obdobje 2006 – 2010. Prihaja iz vrst
političnih strank Zveza za Dolenjsko in Socialnih demokratov.
Predenj, je nastopil funkcijo ţupana mestne občine, se je udejstvoval tako na
gospodarskem kot tudi političnem področju. Imenovan je bil za Medobčinskega
trţnega inšpektorja, bil predsednik KS Birčna vas, dva mandata občinski svetnik MO
Novo mesto, bil pomočnik direktorja v trgovskem podjetju Novotehna, zmagal na
razpisu za direktorja Dolenjskih pekarn. Leta 2004 je bil sprejet za pomočnika
direktorja v JP Komunala Novo mesto, po odstopu tedanjega direktorja pa je sam
prevzel to funkcijo.
Na lokalnih volitvah jeseni 2006 je kandidiral za ţupana in v drugem krogu premagal
mag. Janeza Pezlja z 61,86 odstotki glasov. Do konca leta 2006 je bil v Komunali
zaposlen polovično, od 3. januarja 2007 pa je na mestni občini v polnem delovnem
razmerju.
Za pomoč pri opravljanju nalog pa ima lahko ţupan enega ali več podţupanov. V 33.
členu ZLS je določeno, da podţupana imenuje izmed članov občinskega sveta ţupan,
ki ga lahko tudi razreši. Ţupan si torej izbere podţupana in soodloča, ali bo podţupan
poklicno ali nepoklicno opravljal svojo funkcijo.
Pristojnosti podţupanov so (Statut MO Novo mesto, 34. člen):
- opravljajo funkcijo ţupana v primeru predčasnega prenehanja mandata
ţupana in do nastopa novega izvoljenega ţupana,
- pomagajo ţupanu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge, za
katere jih ţupan pooblasti,
- nadomeščajo ţupana v primeru njegove odsotnosti ali zadrţanosti. V času
nadomeščanja opravljajo podţupani tekoče naloge iz pristojnosti ţupana in
tiste naloge, za katere jih ţupan pooblasti.
Podţupan, ki opravlja funkcijo ţupana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V MO Novo mesto je ţupan imenoval 3 podţupane in predlagal, da vsi opravljajo
funkcijo nepoklicno, občinski svet pa je njegovo odločitev potrdil.
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Podţupani MO Novo mesto so:

Rafko Kriţman je diplomiral na Fakulteti za šport in sprva deloval kot profesor

športne vzgoje. Od ustanovitve javnega zavoda Agencije za šport, katerega
ustanovitelj je MO Novo mesto, s krajšo prekinitvijo vodi ta zavod. Poleg tega deluje
tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije, na Ministrstvu za šolstvo in šport ter kot član v
številnih organih javnih zavodov.
Kot podţupan MO Novo mesto je imenovan za druţabne dejavnosti in kot sam pravi,
mu to predstavlja velik izziv za delovanje na področju, ki je široko, marsikje še zelo
nedorečeno in potrebno številnih političnih pozornosti in vlaganj.

Igor Perhaj je po poklicu inţenir strojništva in je svojo poklicno pot začel v takratnem
IMV-ju. Leta 2003 je kot direktor prevzel vodenje Gasilsko reševalnega centra, kjer je
tudi trenutno zaposlen. Aktivneje se je pričel ukvarjati s politiko, ko je prevzel
vodenje Občinskega odbora Socialnih demokratov.

Je občinski svetnik, podpredsednik odbora za gospodarstvo, član komisije za vloge in
pritoţbe, član komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja ter član
komisije za priznanja in nagrade.

Ivan Grill se je najprej šolal za elektroinţenirja, kasneje pa diplomiral na Ekonomski

fakulteti. Poklicno pot je začel v gospodarstvu, in sicer v Telekomu Slovenije.
Izvoljen je bil za poslanca v drţavni zbor RS, katerega mandat je nastopil v decembru
2004 in ga štiri leta kasneje ponovno dobil.
Prihaja iz vrst Slovenske demokratske stranke, ki je v novomeški občini v koaliciji. Kot
podţupan v MO Novo mesto je zadolţen za področje strateškega razvoja Novega
mesta in sodelovanje z Vlado RS. Svoji vlogi, ki ju opravlja (poslanec in podţupan),
ocenjuje kot izjemno priloţnost za hitrejši nadaljnji razvoj občine.
Ţupanu in podţupanom preneha mandat (Statut MO Novo mesto, 37. člen):
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmoţen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot
šest mesecev,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni zdruţljiva s funkcijo
ţupana ali podţupana,
- če odstopi.
Ţupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pismene izjave ugotovi,
da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Občinski svet sprejme ugotovitveni
sklep in ga posreduje predsedniku občinske volilne komisije.
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7.3 NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih
pristojnosti (Statut MO Novo mesto, 38. člen):
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev občinskega
proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev in
- izdeluje poročila o kršitvah javne porabe v občini.
Z nadzorom se ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja porabnikov občinskega
proračuna10 ter ocenjevanje učinkovite, zakonite in gospodarne porabe le-tega.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah in opaţanjih poroča občinskemu svetu, ţupanu
in drugim porabnikom občinskih sredstev.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, in sicer najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji.
Občinski svet MO Novo mesto je na 3. redni seji februarja 2007 imenoval 6 članov
nadzornega odbora, naloge predsednika pa opravlja mag. Franci Bačar.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, ţupan, podţupan,
člani svetov KS, direktor občinske uprave, člani poslovodstev javnih zavodov ter
drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Članstvo v nadzornem
odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom
občinskega sveta.
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora nad porabniki občinskega proračuna.
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in ţupana. Poleg tega mora
nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet
ali ţupan.
V postopku nadzora so osebe11, vpletene v nadzor, dolţne članu nadzornega odbora,
ki opravlja nadzor, predloţiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil pripravi član nadzornega odbora, ki
ga je za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora zadolţil nadzorni
10

Porabniki občinskega proračuna so občinski organi, občinska uprava, sveti krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoţenjem (Statut MO
Novo mesto, 38. člen).
11
To so osebe, nad katerimi se vrši nadzor, in občinski organi (op. a.).
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odbor, nato pa ga predsednik nadzornega odbora poda na občinskem svetu. Sklep o
izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Občinski svet, ţupan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolţni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti
javnost, ko je njegovo poročilo dokončno, pri tem pa mora spoštovati pravice strank.
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8 OBČINSKA UPRAVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. Bistvo občinske uprave je neposredno
ali konkretno reševanje lokalnih problemov.
Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolţnosti opravlja upravne, strokovne,
organizacijske in druge naloge. Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in
deluje v okviru ustave, zakonov in drugih veljavnih predpisov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih
občin, nosilci javnih pooblastil, drţavnimi organi, zavodi, podjetji oziroma druţbami
ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.
Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske
uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki
potekajo v občinski upravi.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog ţupana s splošnim aktom. Organe
občinske uprave usmerja in nadzira ţupan, neposredno pa vodi njihovo delo tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave. V MO Novo mesto vodi občinsko upravo
direktor očinske uprave mag. Sašo Murtič.
Občinske uprave se od občine do občine razlikujejo po številu in strukturi notranjih
organizacijskih enot, tako da zagotavljajo celovito opravljanje občinskih nalog. Zaradi
racionalnosti pa ZLS za najmanjše občine predvideva skupno občinsko upravo za več
občin ali skupni organ občinske uprave (npr. skupne inšpekcijske sluţbe).
8.1 REORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE MO NOVO MESTO
Po odcepitvi in nastanku dveh novih občin (Straţa in Šmarješke Toplice op. a.) so se
pojavila predvidevanja, da se bo sorazmerno s tem zmanjšal tudi obseg dela
občinske uprave.
Izvedli so podrobnejšo analizo, ki je pokazala, da ustanovitev novih občin vpliva na
zmanjšanje obsega delovnih nalog za večino delovnih mest tudi za 10 %. Najbolj je
izstopal Oddelek za kmetijstvo in turizem, saj je velik del zemljišč po novem pod
okriljem novonastalih občin. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da je posamezna
področja delovanja občinske uprave smiselno zdruţiti in posamezne naloge na novo
razporediti.
Namen reorganizacije, ki so jo izvedli v začetku leta 2008, je vzpostavitev
organizacijske strukture, ki bo omogočala kvalitetnejše izvajanje nalog in doseganje
strateških planov občine.

41

V novi organizacijski strukturi je predvideno zdruţevanje sorodnih nalog v iste
oddelke. V okviru Oddelka za razvoj in premoţenjske zadeve sta dve sluţbi. Sluţba za
razvoj in investicije ter Sluţba za premoţenjske zadeve.
V okviru Sluţbe za razvoj in investicije ni več nalog s področja krajevnih skupnosti.
Te se organizirajo v novo formirani Oddelek za komunalne zadeve, krajevne
skupnosti in kmetijstvo.
Izoblikuje se nov Oddelek za druţbene dejavnosti, ki pokriva področje predšolske
vzgoje, izobraţevanja, športa, mladine, kulture, sociale in zdravstva.
Naloge s področja civilne zaščite in reševanja se izvajajo izven organov občinske
uprave.
Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo je zdruţen iz dveh
oddelkov, in sicer iz Oddelka za kmetijstvo in turizem ter Oddelka za krajevne
skupnosti in komunalne zadeve, iz katere so izvzete investicije. Na novo formirani
oddelek bo pokrival področja komunalnih zadev, prometa in zvez, krajevnih skupnosti
ter kmetijstva.
Vloge in obsegi nalog ostalih oddelkov ostanejo nespremenjeni.
Reorganizacija sama po sebi ni prinesla opaznih finančnih posledic na področju
izplačila plač zaposlenih, saj gre za prerazporeditev obstoječe delovne sile na
primerljiva delovna mesta, nekaj usluţbencev se je upokojilo, del usluţbencev pa je
bil predvidenih kot tehnološki višek.
Strošek analize dela občinske uprave, priprave odloka o organizaciji občinske uprave
ter dajanju strokovnih smernic, svetovanja in navodil je znašal 25.000 EUR. Analizo
je opravilo zunanje podjetje ki je bilo izbrano na razpisu.
8.2 ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
Občinska uprava naj bi zagotavljala strokovno in učinkovito izvrševanje nalog
občinske uprave ter zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in
obveznosti strank in drugih udeleţencev v postopkih.
Občinsko upravo upravlja in nadzira ţupan, delo občinske uprave pa vodi tajnik
občine, ki ga imenuje in razrešuje ţupan (ZLS, 49. člen).
Organi občinske uprave so oddelki in občinski inšpektorat, ki so na spodnji sliki v
zelenih okvirih.
Notranja organizacijska enota (sluţba) v občinski upravi pa je organizacijska enota, ki
se ukvarja z aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji znotraj organa občinske
uprave.
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Oddelek vodi načelnik, kabinet vodi predstojnik, inšpektorat pa vodi glavni inšpektor
oziroma načelnik, če zakon ali drug predpis ne določata drugače.
Slika 4: Organizacija občinske uprave MO Novo mesto

Vir: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=92),
15. 1. 2009)
Novomeška občinska uprava ima naslednje oddelke:
-

Kabinet ţupana,
Urad direktorja,
Oddelek za splošne zadeve,
Oddelek za finance in računovodstvo,
Oddelek za razvoj in premoţenjske zadeve,
Oddelek za druţbene dejavnosti,
Oddelek za prostor,
Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo ter
Mestni inšpektorat.

8.2.1 Urad direktorja
Direktor občinske uprave MO Novo mesto je z dnem 1. 3. 2007 postal mag. Sašo
Murtič, ki je magistriral s področja javne uprave. Njegovo ime kot naslednjega
direktorja občinske uprave se je pojavljalo vse od zmage Alojza Muhiča na volitvah.
Direktor je javni usluţbenec, ki kot uradnik na poloţaju neposredno vodi delo
posameznega organa občinske uprave. Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
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V uradu direktorja občinske uprave se opravljajo organizacijske in strokovno-tehnične
naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij, naloge
upravljanja in vzdrţevanja občinskih objektov ter varovanja premoţenja, za delovanje
občinskega sveta, notranje revizije, sistema kakovosti poslovanja občinske uprave,
volilnih opravil in projektov.
Urad zagotavlja tudi podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko
tehnologijo.
V okviru občinske uprave deluje tudi kabinet ţupana, ki se ustanovi predvsem za
naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi. Oddelek se ustanovi za
področja, na katerih upravni organ v celoti ali preteţno zagotavlja izvajanje zakonov,
odlokov in drugih predpisov. Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad
izvajanjem občinskih predpisov.
Sluţbe občinske uprave MO NM pa so:
-

Sluţba za mestni svet,
Kadrovska sluţba,
Informacijska pisarna,
Splošna pravna sluţba,
Sluţba za informatiko,
Sluţba za razvoj in investicije,
Sluţba za premoţenjske zadeve,
Sluţba za prostor,
Sluţba za okolje
Mestno redarstvo.

Notranje organizacijske enote opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi
naloge iz drţavne pristojnosti, ki jih drţava prenese na občino.
8.3

OCENA DELA OBČINSKE UPRAVE MO NOVO MESTO

Novomeška občina je bila prva, ki je pridobila certifikat kakovosti, je pa tudi edina, ki
ga je izgubila. Po mnenju Mojce Novak, ki je bila pred leti direktorica občinske
uprave, je glavni problem v vodenju in vodstvenih delavcih, ki so slabi. Posledično to
vpliva na slabo obvladovanje sistema dela in veliko neučinkovitost dela.
10. maja 2007 je bil MO Novo mesto odvzet certifikat kakovosti ISO9001: 2000.
Na presoji so presojevalci izrekli 10 ugotovitev neskladnosti v sistemu vodenja
kakovosti, izmed katerih je bila v štirih primerih podana rešitev s preoblikovanjem oz.
novo izdajo Poslovnika kakovosti, za ostalih šest neskladnosti pa je bil dan rok za
odpravo.
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Po izjavah direktorja je razlog odvzema v tem, da mestna občina ne izvaja
zadovoljivega merjenja zadovoljstva javnosti z njenim delom ter da ni v dovolj veliki
meri izvedla informatizacije občinske uprave.
Poleg tega je še dejal, da bodo po izvedeni reorganizaciji občinske uprave, dokončni
preselitvi oddelkov in sluţb uvedbi akcije prijazna usluţbenka/usluţbenec ter
vzpostavitev elektronskega poslovanja in tako izpolnili pogoje za ponovno presojo.
Presoja se je zopet ponovila sredi aprila 2009, kjer so pregledovali organiziranost
uprave, časovno odzivnost in podobno. Ugotovili so nekatere pomankljivosti, katere
so odpravili. Na drugi presoji 11. in 12. maja pa so trije presojevalci ugotovili, da so
način vodenja in postopki občinske uprave skladni z zakonodajo. Direktor novomeške
občinske uprave mag. Sašo Murtič uspešnost pri ponovni presoji pripisuje
reorganizaciji občinske uprave in novi sistematizaciji delovnih mest, česar so se lotili
v lanskem letu.
Na slavnostni prireditvi, ki je potekala konec maja 2009, je direktor podjetja TÜV
SUD, d. o. o. ţupanu MO Novo mesto predal Certifikat ISO – 9001.
Z gotovostjo lahko trdim da Občinska uprava MO Novo mesto dela kakovostno in
strokovno, o čemer so se prepričali t. i. ISO presojevalci iz omenjenega podjetja pri
vmesnih in zaključnem pregledu.
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9 OŢJI DELI OBČINE
9.1 SPLOŠNO
Primarna funkcija delitve občine na oţje dele je v zagotavljanju čim učinkovitejšega
upravljanja in omogočanja participacije prebivalcev na najniţji ravni.
»Na območju občine se lahko ustanovijo oţji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti)« Zakon narekuje, da mora pri členitvi občinski svet upoštevati
zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti
območja (ZLS, 18. člen).
Krajevne skupnosti predstavljajo oţji del občine, ki je temeljna samoupravna lokalna
skupnost. Lokalna samouprava bi lahko nadomestili tudi s pojmom krajevna
samouprava, saj gre za samoupravo na območju, oţjem od drţave, praviloma na
oţjih krajevnih okvirih.
9.2 KRAJEVNE SKUPNOSTI V MO NOVO MESTO
Po Statutu MO Novo mesto lahko pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti,
spremembo ali ukinitev le-te da zbor občanov oţjega dela občine ali 10 odstotkov
volivcev s tega območja.
Krajevno skupnost ustanovi občinski svet, ki je dolţan obravnavati vsako pobudo za
ustanovitev oţjega dela občine. Pred ustanovitvijo oţjih delov, njihovo ukinitev ali
spremembo območja je potrebno ugotoviti stališče prebivalcev oţjih delov o imenu in
območju dela občine, vendar izid zborov občanov oziroma referenduma ni obvezujoč.
Oţji deli občine se ustanovijo ali ukinejo s statutom občine, z njim se spremeni tudi
njihovo območje ali ime.
MO Novo mesto je razdeljena na 23 krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega
prava. Grafično so prikazane na spodnji sliki.
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Slika 5: Krajevne skupnosti v MO Novo mesto

Vir: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/obcina/ks/, 2. 9. 2008)
Naloge krajevnih skupnosti so določene s statutom občine na podlagi zakona. Te
naloge se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela občine. Pristojnosti krajevnih
skupnosti se nanašajo predvsem na lokalne javne sluţbe, vzdrţevanje krajevnih cest
in javnih površin, upravljanje premoţenja, pospeševanje kulture in drugih društvenih
dejavnostih.
Statut MO Novo mesto v 61. in 62. členu navaja pristojnosti krajevne skupnosti.
Njene naloge so:
- upravlja in razpolaga s svojim premoţenjem in sredstvi,
- sprejema program razvoja,
- upravlja in vzdrţuje lastne komunalne objekte,
- vzdrţuje ceste in druge javne površine, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
- daje mnenja in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim
aktom,
- skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- skrbi za kvaliteto ţivljenja krajanov,
- daje predloge in pobude za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
ureditev in olepševanje kraja,
- sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah
- ter druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
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Krajevne skupnosti se financirajo iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki
fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od
premoţenja krajevne skupnosti, ne smejo pa se zadolţevati.
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava in nastopajo v pravnih zadevah v
svojem imenu in za svoj račun.
Najpomembnejši organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Svet odloča o vseh zadevah v
okviru pravic in dolţnosti krajevne skupnosti, odgovarja za učinkovito porabo
sredstev in kakovostno pripravo finančnega načrta. Število članov sveta krajevnih
skupnosti se določi glede na število prebivalcev v krajevni skupnosti. Svet zastopa
predsednik, ki je izvoljen z večino glasov navzočih članov. Mandat predsednika in
članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov
občinskega sveta, funkcija člana sveta pa je častna in obsega obdobje štirih let.
Nadzorni odbor je poleg sveta krajevne skupnosti drugi najpomembnejši organ
krajevne skupnosti. Njegova naloga je, da nadzoruje in ocenjuje učinkovito in
pravilno porabo javnih sredstev v krajevni skupnosti.
Naslednji pomembni organi so vaški odbori in komisije, katere ustanovi svet krajevne
skupnosti za področja, za katera meni, da so potrebna. Najpogostejši odbori in
komisije se ustanavljajo za komunalna in cestna vprašanja.
Krajevna volilna komisija je zadnji organ krajevne skupnosti, za katerega je značilno,
da odgovarja za izvedbo volitev v svet krajevne skupnosti in za izvedbo referenduma
na svojem območju. Svoje naloge opravlja za mandatno obdobje štirih let, tako kot
člani sveta in vsi ostali člani organov krajevne skupnosti.
9.3

PREDSTAVITEV KS OTOČEC

KS Otočec, v kateri ţivim tudi sama, leţi na severnem delu MO Novo mesto.
Po besedah Joţeta Borseta, predsednika Sveta KS Otočec, je bila v letu 2008
najpomembnejša pridobitev v KS odprtje avtoceste. Priznava, da ga ob pogledu na
potek dogajanja na to temo preţemajo neprijetna čustva. Dogajalo se je preveliko
nedorečenosti v času javnih razprav o vplivu projekta na prostor v času izgradnje,
anomalija je bila storjena zaradi površne analize projekta kot celote, dogovorjeni roki
so bili krepko prekoračeni ... V sklopu zgoraj navedenega so bili prisiljeni organizirati
tudi izredni zbor krajanov na temo nedorečenosti pri rekonstrukciji H112.

12

Hitra cesta H1 je dvopasovni del cestne povezave med Karavankami in Obreţjem.
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V septembru 2008 se je pričela izgradnja projekta Vodovod Grčevje. Pri tem gre za
kar obseţen projekt, ki bo zagotavljal osnovne pogoje za ţivljenje ljudi v tem
prostoru. Projekt je finančno podprt iz občinskih sredstev in sredstev EU. Zaključen
bo predvidoma do konca junija 2009.
V letu 2008 so opravili kar nekaj del na objektih skupne rabe. Tako so postavili nove
avtobusne postaje, opravili pleskarska dela in zamenjali ţlebove. Na stari šoli so
popravili streho ter prepleskali mrliško veţico. V letu 2008 so v ta namen namenili
okoli 10.000 EUR.
V lanskem letu so prvič obeleţili praznik KS Otočec, pri katerem so sodelovala
naslednja društva: Društvo upokojencev Otočec, Lovsko društvo Otočec, Konjeniško
društvo Sv. Jurij in Vinogradniško društvo Grčevje. Program so pripravili harmonikarji
iz Otočca, ramplači s Pahe in učenci iz Osnovne šole Otočec. Po končanem uradnem
delu so društva predstavila svoje stojnice, obloţene z domačimi dobrotami in ţlahtno
kapljico.
V KS so aktivna še naslednja društva: Kulturno društvo Otočec, Nogometni klub
Paha, društvo Kragulj, PDG Otočec, Turistično društvo Otočec ...
Z občinsko upravo MO Novo mesto so do sedaj dobro sodelovali, vendar ţal zaradi
pomanjkanja sredstev niso uspeli uresničiti vseh načrtov.

Plan dela za leto 2009
Svet KS Otočec je na 9. redni seji obravnaval plan dela za leto 2009 in kot prioriteto
določil naslednje projekte:
- izgradnja priključkov na H1 v vasi Otočec, priključek na Lešnici in priključek
Gornje Kronovo,
- izdelavo podrobnega načrta za vas Otočec,
- odkup zemljišča in izdelavo načrta za druţbeni dom v Otočcu,
- posodobitev cerkve Sv. Jurij – Koti in
- ureditev nedokončanega pločnika in javne razsvetljave (Pljuska).
Realizacija načrtovanih projektov je seveda odvisna od sredstev, ki bodo v ta namen
dodeljena za investitorje.
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10 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so zbor občanov,
referendum in ljudska iniciativa.
S temi oblikami naj bi ugotavljali odnos ljudi do konkretnih in perečih teţav, ki jih
čutijo v svoji lokalni skupnosti. Udeleţba drţavljanov pri najrazličnejših oblikah
odločanja je značilna v vseh drţavah z razvito lokalno samoupravo. Pri nas so oblike
sicer z zakonom predvidene, v praksi pa ne zaţivijo oziroma se ne razvijajo v ţeleni
smeri. Soodločanje občanov v javnih zadevah izhaja neposredno iz ustavne pravice
drţavljanov13.
10.1 ZBORI OBČANOV
Najstarejše oblike neposredne demokracije so zbori občanov. Ta način odločanja je s
časom in povečevanjem števila prebivalcev v lokalnih skupnostih izginjal, ohranil pa
se je le še v najmanjših lokalnih skupnostih in pod ravnjo občine.
Zborovanja so specifična in najbolj neposredna oblika participacije, saj omogočajo
sprejemanje odločitev tako o vsebinskih zadevah kot tudi o izvolitvi predstavniških
organov. Ge za bolj spontano oziroma manj formalizirano odločanje, v katerem
sodelujejo volivci določene lokalne skupnosti (Lavtar, 2007, str. 29).
Po 73. členu Statuta MO Novo mesto občani na zboru občanov:
- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega
imena ali sedeţa,
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij,
imen naselij ter imen ulic,
- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest,
energetskih objektov, odlagališč odpadkov ipd.
V nadaljevanju Statut določa, da se zbori občanov lahko skličejo za vso občino, za
eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek. Zbor občanov
skliče ţupan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne
skupnosti, sklicati pa ga mora tudi na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini,
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.
Ţupan mora sklicati zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno
vloţene zahteve. Zbor občanov vodi ţupan ali po njegovem pooblastilu podţupan.

13

Pravica drţavljanov, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri
upravljanju javnih zadev, je ustavna pravica, določena v 44. členu Ustave RS.
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10.2 REFERENDUM
Z referendumom naj bi odločali o temeljnih vprašanjih iz pristojnosti samoupravne
lokalne skupnosti.
Slovenska zakonodaja določa dve vrsti lokalnega referenduma: predhodnega
(posvetovalni) in naknadnega (obligatorni). Rezultat referenduma je lahko za oblast
zavezujoč ali ne. Obligatorni referendum se uporablja praviloma za najpomembnejše
odločitve in zavezuje organe lokalne skupnosti do konca mandata.
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov
občine, ki jih sprejema občinski svet.
Občinski svet lahko o splošnem aktu razpiše referendum na predlog ţupana ali člana
občinskega sveta, razpisati pa ga mora tudi na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v občini. Posvetovalni referendum lahko razpiše občinski svet za celotno območje
občine ali za njen del, kadar ţeli ugotoviti voljo prebivalcev občine. Odločitev za
občinski svet ni obvezujoča. Z zakonom so prepovedani referendumi s področja
proračuna, občinskih taks in davkov.
V Sloveniji je bil referendum na lokalni ravni največkrat uporabljen za preverjanje
volje prebivalcev glede ustanavljanja novih občin. Lokalnih referendumov v
slovenskih občinah je namreč kljub njihovi številčnosti zanemarljivo malo (po Lavtar,
2007, str. 26-28).
10.3 LJUDSKA INICIATIVA
Na lokalni ravni je ljudska iniciativa podobna posvetovalnemu referendumu. Pri
ljudski iniciativi prebivalci sami neposredno sodelujejo pri oblikovanju odločitve o
pravni ureditvi nekega vprašanja, ne sodelujejo pa pri njenem sprejemanju.
Ljudska iniciativa prebivalcem ne omogoča, da odpravijo neko ţe sprejeto odločitev,
omogoča pa jim sprejem določene odločitve. Na lokalni ravni lahko volivci predlagajo
sprejem splošnega akta iz občinske pristojnosti.
V primeru ljudske iniciative je predlagatelj skupina volivcev (najmanj 5 odstotkov),
kar pomeni da gre za pobudo od spodaj, za razliko od referenduma, ki je lahko
spodbujen tudi od zgoraj (po Lavtar, 2007, str. 28-29).
V novomeški občini v tekočem mandatu še ni bila uporabljena ljudska iniciativa.
10.4 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV V MO NM
Z vidika demokratičnosti bi bilo idealno, da bi prebivalci lokalne skupnosti odločitve o
lokalnih zadevah sprejemali sami in s tem še bolj pripomogli k decentralizaciji oblasti.
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V sodobnih lokalnih skupnostih je to seveda nemogoče in neposredno odločanje v
lokalni samoupravi je bolj izjema kot pravilo. Zato lahko najdemo predvsem dva
pomembna razloga:
-

potrebe, ki se zadovoljujejo v sodobni lokalni samoupravi, so preveč
raznovrstne in zapletene, da bi o njih lahko odločali vsi občani,
razvoj lokalne samouprave je v sodobnejših razmerah večinoma privedel do
večjih lokalnih skupnosti, v katerih neposredni načini odločanja v praksi niso
več moţni ali pa so lahko samo izjema (po Gradu).

V MO Novo mesto v tekočem mandatu še ni bila uporabljena nobena oblika
neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini.
V MO NM so v prejšnjem mandatnem obdobju na območju treh KS (KS Birčna vas,
KS Brusnice, KS Stopiče) odločali na referendumu o uvedbi samoprispevka za
izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture. Občinski svet MO NM je na
izredni seji leta 2004 potrdil investicijske programe za uvedbo samoprispevkov in
potrdil akt o razpisu referenduma ter predlog odloka o uvedbi samoprispevka v KS
Birčna vas, KS Brusnice, KS Stopiče.
Samoprispevek lahko občina uvede za izgradnjo ali rekonstrukcijo tiste lokalne javne
infrastrukture, katere izgradnja je tudi sicer obvezna v skladu z zakonom. Podlaga za
začetek postopka za uvedbo samoprispevka je predlog konkretnega investicijskega
programa z vsemi sestavinami za delo. Zbrana sredstva samoprispevka pa se smejo
porabiti le za namen, za katerega je samoprispevek uveden.
V prejšnjem mandatu sta bila izvedena tudi dva delna zbora občanov, na katerih so
prebivalci tedanjih KS Šmarjeta in KS Bela Cerkev ter KS Straţa izrazili ţeljo
nadaljevati skupno in neodvisno pot v novi lokalni skupnosti.
Oktobra 2005 je občinski svet na izredni seji obravnaval pobudi za ustanovitev
Občine Šmarješke Toplice in Občine Straţa. Ugotovljeno je bilo, da obe pobudnici
izpolnjujeta zakonske pogoje za ustanovitev nove občine.
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11 MO NOVO MESTO IN STRUKTURNI SKLADI EU
Slovenija je z vstopom v EU pridobila moţnost črpanja sredstev iz evropskih
strukturnih skladov in drugih oblik finančne pomoči. Na ta način se je tudi občinam
omogočilo pridobivanje nepovratnih sredstev iz različnih skladov.
Ta sredstva predstavljajo dodaten vir financiranja za različne, predvsem večje
investicijske projekte, v kolikor občina izpolnjuje predpisane pogoje.
Občine lahko na ta način laţje izvedejo zastavljene investicijske projekte in na ta
način razbremenijo ţe tako ali tako preskromne vire financiranja.
V okviru regionalne politike EU delujejo strukturni skladi in Kohezijski sklad.
11.1 VRSTE STRUKTURNIH SKLADOV
Pod skupnim imenom strukturni skladi obstajajo štirje skladi:
-

-

-

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – prispeva k zmanjševanju razlik v

gospodarski in socialni razvitosti evropskih regij, tako da podpira vlaganja v
proizvodnjo in infrastrukturo, zdravstvo in izobraţevanje.
Evropski socialni sklad (ESS) je finančni instrument, ki je namenjen vlaganju v
ljudi. Njegovo poslanstvo je zmanjševanje nezaposlenosti, spodbujanje
zaposljivosti in razvijanje podjetniškega duha, vlaganje v znanje, skrb za
enake moţnosti in socialno vključenost vseh v trg delovne sile.
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) – podpira
gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeţelja.
Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) podpira prizadevanje za
ravnovesje med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem, pomaga ohranjati
konkurenčnost ribištva in oţivlja območja, odvisna od ribištva (Bučar et. al.,
2007, str. 21-24).

11.1.1

Druge oblike finančne pomoči

Kohezijski sklad
Kohezijski sklad je bil vzpostavljen z Maastrichtsko pogodbo leta 1992 kot strukturni
instrument za pomoč manj razvitim drţavam EU. Ustanovljen je bil za pomoč regijam
oz. drţavam, ki morajo nameniti velik del sredstev razvoju prometne infrastrukture in
izboljšanju okolja.
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V nasprotju s strukturnimi skladi Kohezijski sklad ne podpira posebnih strateških
programov, temveč neposredno sofinancira velike infrastrukturne in okoljske
projekte.
Kohezijski sklad lahko sofinancira posamezen projekt do višine 85 % upravičenih
stroškov projekta, deleţ sofinanciranja pa je lahko tudi manjši. Drţave prejemnice iz
tega sklada so tiste drţave, katerih bruto nacionalni proizvod ne presega 90 %
povprečja EU (Bučar et. al., 2007, str. 24).

Predpristopna pomoč bodočim drţavam članicam EU
V sodelovanju z Evropsko komisijo so bili drţavam srednje in vzhodne Evrope v
okviru priprav na članstvo v EU dostopni posebni strateški programi, namenjeni
najbolj problematičnim področjem v drţavah kandidatkah, ki so jih morale uskladiti
po kriterijih, določenih za vstop v EU. V okviru predpristopnih pomoči EU so bili
pomembni naslednji trije programi:
1. PHARE – njegov namen je bil izboljšanje institucij administracije in javnih organov,
da bi se zagotovila pravilna uporaba in izvajanje prava EU. Hkrati je nudil pomoč pri
novih investicijah v socialni in ekonomski sektor, kjer so te investicije najbolj
potrebne.
2. SAPARD – podpira prizadevanje drţav kandidatk na področju skupne kmetijske
politike. Predstavlja ukrepe za razvoj podeţelja, prilagajanje kmetijskega sektorja,
varstvo in zaščito okolja …
3. ISPA – sledi zgledu Kohezijskega sklada in nudi pomoč pri financiranju konstrukcije
večjih projektov na področju varstva okolja ter transporta.

Pobude skupnosti
Prizadevanje za ekonomsko in socialno kohezijo je eden temeljnih ciljev EU. Da bi s
skupnimi močmi prispevale k premagovanju razvojnih razlik in k pospeševanju
kohezije, so drţave članice z reformo evropskih strukturnih skladov uvedle tudi
posebne programe, znane kot pobude Skupnosti.
Sprva je bilo pobud več, v programskem obdobju 2000-2006, sredi katerega se je EU
pridruţila tudi Slovenija, pa so ostale le še štiri, in sicer:
INTERREG III – namenjen je čezmejnemu, transnacionalnemu in medregionalnemu
sodelovanju in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
URBAN II – pobuda, katere cilj sta obnova in oţivljanje urbanih območij v krizi,
EQUAL – namenjena je boju proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela in
LEADER + - podpira razvoj podeţelja, financira pa se iz Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada (Luzar, 2005, str. 25).
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11.2 CILJI IN DELOVANJE SKLADOV
EU skuša porabiti sredstva čim bolj ciljno in smotrno, da bi bil njihov vpliv na
zmanjšanje razvojnih razlik na ravni Skupnosti čim večji. Zato so sredstva usmerjena
na tri osnovne cilje, evropske regije so v ta namen razdeljene v statistične teritorialne
enote na različnih stopnjah (t. i. NUTS regije), skladi pa temeljijo in delujejo na več
načelih. Področje delovanja strukturne politike je usmerjeno v tri cilje:

Cilj 1 – Pomoč regijam, ki zaostajajo v razvoju in se srečujejo z večjimi teţavami

glede gospodarske razvitosti, zaposlovanja, pomanjkljive infrastrukture. V Cilj 1 so
vključena območja (NUTS 2 regije), ki ne dosegajo 75 % povprečja razvitosti EU.
Dve tretjini vseh sredstev strukturnih skladov je usmerjenih v Cilj 1.
Cilj 2 – Sem sodijo regije z ekonomskimi in socialnimi teţavami, zlasti območja, ki
zaostajajo zaradi svoje odvisnosti od tradicionalnih panog, območja z visoko
brezposelnostjo in padanjem števila prebivalstva. V Cilj 2 so vključene regije NUTS 3.
Cilj 3 – Je omejen na območja Cilja 1, namenjen pa je posodabljanju sistemov vzgoje
in izobraţevanja ter usposabljanja in posledično spodbujanje zaposlovanja.
Sredstva skladov in razdelitev na začetku vsakega programskega obdobja določi Svet
EU. Sredstva se razdelijo po drţavah in po treh ciljih pomoči. Območja, ki lahko
zaprosijo za pomoč glede na posamezen Cilj, določi Evropska komisija v sodelovanju
z drţavo članico. V ta namen so evropske regije razdeljene v teritorialne statistične
enote (NUTS). Regije NUTS 2 so tiste, ki lahko pridobijo sredstva iz Cilja 1, regije
NUTS 3, manjše po velikosti pa sredstva iz Cilja 2 (Mrak, 2004, str. 59).
11.3 FINANČNA PERSPEKTIVA 2007-2013
Finančna perspektiva pomeni dogovor o ključnih prednostnih nalogah in okvirnih
proračunskih odhodkov EU za večletna obdobja.
Ker finančna perspektiva v veliki meri določa strukturo letnih proračunov za
sedemletno obdobje, predstavlja temeljni finančni instrument srednjeročnega
planiranja v okviru EU.
V evropskem proračunu je predvidenih 864,4 milijarde EUR. Največ sredstev v tej
finančni perspektivi je namenjenih za kmetijstvo in razvoj podeţelja, in sicer 44,07
odstotka. Sledijo sredstva za kohezijo, kar predstavlja 34,79 odstotka, sredstva za
spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja, sredstva za spodbujanje
izobraţevanja, raziskav in prometa, sredstva za vseţivljenjsko izobraţevanje, za
čezevropsko prometno omreţje ter za raziskave in razvoj. Preostala sredstva so
namenjena za administrativno porabo, zunanjo politiko ter pravosodje in notranje
zadeve (Finančna perspektiva 2007-2013. URL: http://www.svez.gov.si/si/aktualne_
teme/nasl ednja_financna_perspektiva/, 15. 2. 2009).
Celoten znesek finančne perspektive sicer predstavlja 1,05 odstotka bruto
nacionalnega dohodka EU.
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Slovenija bo v naslednjem sedemletnem obdobju v evropsko blagajno vplačala okoli
2,5 milijarde EUR, iz nje pa dobila 4,5 milijarde EUR. Se pravi, da bo Slovenija neto
prejemnica dveh milijard EUR.
Iz evropske blagajne bo največ sredstev dobila za kohezijo, sledijo sredstva za
kmetijstvo in razvoj podeţelja.
V obdobju 2007-2013 bodo ESRR, ESS in Kohezijski sklad prispevali k trem ciljem:
konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter evropsko teritorialno
sodelovanje. Ti trije cilji so hkrati tudi nadomestili dosedanje prednostne cilje (Cilj 1,
Cilj 2, Cilj 3).
Skladno z normativnimi podlagami EU mora drţava članica za izvajanje kohezijske
politike EU v obdobju 2007-2013 pripraviti programske dokumente na dveh
hierarhičnih ravneh:
- na prvi ravni se pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje
generalno strategijo drţave članice za doseganje hitrejše konvergence in
- na drugi ravni, torej na osnovi Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja,
se pripravi operativni program (internetni vir).
11.4 ČRPANJE SREDSTEV MO NOVO MESTO IZ STRUKTURNIH SKLADOV
MO Novo mesto je članica Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega zdruţenja
(SGRZ), ki je bilo ustanovljeno leta 1999 kot edino nevladno predstavništvo
slovenskega gospodarstva v Bruslju. Člani SGRZ so podjetja, gospodarska zdruţenja,
izobraţevalne organizacije, javne ustanove ter lokalne skupnosti. MO Novo mesto
plačuje na podlagi sklenjene pogodbe s SGRZ članarino v vrednosti 25.000 EUR, na
podlagi katere dobi določeno kvoto informacij, obveščanj, prevodov, vodenja
projektov …
Primarne naloge zdruţenja so:
- pomagati članom SGRZ pri vključevanju na notranji trg EU ter jih podpirati pri
sodelovanju v evropskih programih in pri koriščenju finančnih spodbud
Skupnosti,
- promovirati slovensko gospodarstvo ter posamezne člane SGRZ v evropskih
institucijah in drţavah članicah in
- na osnovi javno-zasebnega partnerstva povezovati javne interese z interesi
podjetij in raziskovalne sfere (interni vir – pogovor s svetovalko za evropske
zadeve).
MO Novo mesto nima evropske pisarne, ima pa sistemizirano delovno mesto višjega
svetovalca za evropske zadeve. Naloge svetovalca so:
- spremljanje javnih razpisov, ki se objavijo v Sloveniji kot tudi EU,
- obravnavanje vsebine javnega razpisa in proučitev potencialnih upravičencev,
ki se lahko prijavijo na razpis ter
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-

predstavitev vsebine upravičencem.

Bistvena naloga svetovalca za evropske zadeve je torej obveščanje lokalnih
upravičencev (občine, društev, javnih zavodov …), da imajo moţnost prijave na
razpis in črpanja sredstev iz posameznih skladov.
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11.4.1
Zap
št.
1.

2.

3.

4.
5.

Projekti in plani MO Novo mesto
Tabela 1: Pregled projektov MO Novo mesto za leto 2008 za sofinanciranje iz sredstev EU
Naziv projekta
Nosilec
Cilj
Vir financiranja
Nadgradnja centralne MO Novo mesto
čistilne naprave Novo
mesto in hidravlične
izboljšave
kanalizacij
sistema Novo mesto
CeROD II
MO Novo mesto
z
ostalimi
občinami

- Odvajanje odpadne vode iz območja Kandije
- Projekt poteka v fazah od 2008
- Dograditev črpališča Bršljin
do 2010
- Rekonstrukcija in razširitev centralne čistilne - Kohezijski sklad – 65 %
naprave Novo mesto

-Izgradnja
sistema
za
mehansko-biološko
predelavo celotne količine sprejetih odpadkov iz
področja, katerega izvaja Javno podjetje CeROD,
d. o. o.
Izdelava katastra gosp. MO Novo mesto - Vzpostavitev, vzdrţevanje in vodenje katastra
javne
strukture
v z
ostalimi gos. javne strukture v okviru zagotavljanja gos.
okviru
Regionalnih občinami
javnih sluţb
razvojnih programov
Vodovodni sistemi
MO Novo mesto - Vodovod Grčevje s črpališčem in vodohrami

6.

Izgradnja
gospodarskega
središča jugovzhodne
Slovenije
»Heritage Tails Net«

7.

LAS LEADER

MO Novo mesto
z
ostalimi
občinami
Razvojni center
v sodelovanju z
MO Novo mesto
Razvojni center
v sodelovanju z
MO Novo mesto

- Projekt poteka v fazah od 2008
do 2010
- Kohezijski sklad – 60 %
- Projekt se bo financiral v
obdobju 2008 in 2009
- Sredstva EU – 85 %

- Projekt poteka v fazah od 2009
do 2011, Kohe. sklad – 60 %
- Priprava visokošolskih programov in izgradnja - Ocenjena vrednost celotnega
univerzitetnega kampusa
projekta je 130 mio EUR
- Izgradnja regijskega mreţnega inkubatorja
- Še ni znano.
- Izgradnja znanstveno-tehnološkega parka
- Nadgradnja informacijskega portala
- Projekt poteka v fazah od 2008
do 2009
- Sluţba vlade RS – 70 %
- Vzpostavitev organizacijske sheme za koriščenje - Projekt poteka v fazah od 2007
sredstev LEADER
do 2013
- Izdelava sistema delovanja LAS
Vir: Interni vir MO Novo mesto
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V novomeški občini pa deluje tudi Razvojni center Novo mesto, ki izvaja naslednje
regionalne in čezmejne programe oz. projekte, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih
skladov:
- Regionalni razvojni program za jugovzhodno Slovenijo za obdobje 2007 do
2013,
- projekt vzpostavitve podpornega okolja za podjetništvo (Podpora MSP), ki je
podprt s sredstvi Interrega IIIA,
- izvaja partnerske aktivnosti v čezmejnem projektu SLO-HR-RA
- pripravlja celovit projekt »GOSPODARSKO SREDIŠČE JV SLOVENIJE« ter
številne druge regionalne projekte in programe.
MO Novo mesto skupaj z Zavodom za turizem Novo mesto, katerega ustanovitelj je
občina, pripravljata projekt za letošnje leto na področju razvoja podeţelja. Projekt
Zidaniški turizem14 naj bi se financiral iz pobude LEADER +, ki se financira iz
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Glavno vodilo
snovalcev projekta je, da zidanice predstavljajo turistično še neodkrito zanimivost. Po
nekaterih podatkih naj bi bilo v Sloveniji okoli 32.000 zidanic, ki predstavljajo unikat
slovenske turistične ponudbe in jih je glede na kapacitete dobro trţiti in izkoristiti.
Ena izmed dobro trţenjsko usmerjenih zidanic v novomeški občini je Krkin hram, ki
ţe vrsto let deluje v idiličnem okolju sredi vinogradov na Trški gori. Namen projekta
je ohranitev kulturne dediščine, predstavitev značilnosti okolice, nov vir zasluţka ter
navsezadnje promocija MO Novo mesto.

14

Več o projektu na http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Strategija_
ZT-koncna.pdf
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12 GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
12.1 POJEM JAVNA SLUŢBA
Javno sluţbo lahko razumemo kot sluţbo, ki se ukvarja z izvajanjem druţbenih in
gospodarskih dejavnosti, s katerimi se zagotovijo nujno potrebne dobrine in storitve
in katere primarni namen ni ustvarjanje dobička. Javne sluţbe temeljijo na javni
potrebi. Javna potreba pa je nekaj, kar ne zadovoljuje zgolj potreb posameznika,
ampak potrebe celotnega prebivalstva.
Temeljno načelo izvajanja javnih sluţb je enakopravnost v tem smislu, da imajo vsi
porabniki pravico dostopa do njih pod načeloma enakimi pogoji.
Velja, da
izvrševati
delno ali
dejavnost
36).

so javne sluţbe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov
pod posebnim reţimom. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče
v celoti opravljati na trgu v sklopu trţnih mehanizmov, bodisi da ta
ne deluje ali pa je ne smemo prepustiti delovanju trga (Ferk, 2008, str. 35-

Občina zagotavlja izvajanje javnih sluţb, ki jih sama določi, in javnih sluţb, za katere
je tako določeno z zakonom. Pravno ureditev področja gospodarskih javnih sluţb
ureja Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (v nadaljevanju ZGJS), negospodarske
javne sluţbe pa ureja Zakon o zavodih (v nadaljevanju ZZ). ZGJS in ZZ imata splošni
značaj, saj njuno podrobnejšo ureditev najdemo v področnih zakonih oziroma v
odlokih na ravni lokalne skupnosti.
12.2 VRSTE JAVNIH SLUŢB
Javne sluţbe, preko katerih se zagotavljajo nujno potrebne dobrine in storitve,
delimo na gospodarske in negospodarske javne sluţbe.
Glede na ustanovitelja se gospodarske javne sluţbe delijo na drţavne in lokalne.
Glede na to, ali je uporaba dobrin za uporabnike obvezna ali ne, jih delimo še na
obvezne in izbirne. Obvezne gospodarske javne sluţbe so tiste, ki jih drţava ali
občina morata izvajati kot javne sluţbe, medtem ko izbirne gospodarske javne sluţbe
lahko drţava ali občina zagotavlja kot javne sluţbe, ni pa nujno.
Gospodarske javne sluţbe pri nas srečujemo na področjih varstva okolja, energetike,
komunalnega in vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter ostalih področjih
gospodarske infrastrukture.
Gospodarske javne sluţbe naj bi se načeloma financirale z zaračunavanjem storitev
uporabnikom, ki jih ti plačujejo na podlagi v naprej določenih tarif, nadomestil ali
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povračil tiste javne sluţbe. Javne sluţbe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine,
katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva, pa se financirajo iz
sredstev proračuna.
Negospodarske javne sluţbe so zavodi, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva,
otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti.
12.3 OBLIKE ORGANIZIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB NA
LOKALNI RAVNI
ZGJS v 6. členu določa, da drţava ali lokalna skupnost zagotavljata opravljanje
obveznih in izbirnih gospodarskih javnih sluţb v petih oblikah.

Reţijski obrat
Reţijski obrat se oblikuje kot organizacijska enota v občinski upravi. Reţijski obrat
ustanovijo občine podobno, kot je to predvideno za ustanovitev in določitev
pristojnosti občinskih upravnih sluţb, saj je reţijski obrat njihov del. V poštev pride
tedaj, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti javne sluţbe
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Je
dokaj redka oblika izvajanja javne sluţbe.

Javni gospodarski zavod
Lokalna skupnost ustanovi javni gospodarski zavod za opravljanje ene ali več
gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvaja kot neprofiten. Je samostojna
organizacija zunaj uprave ali lokalnih sluţb. Soustanovitelj javnega gospodarskega
zavoda je lahko tudi druga pravna ali fizična oseba, njen ustanoviteljski deleţ pa ne
sme presegati 49 odstotkov.
Javni gospodarski zavod je pravna oseba, razen v primeru, če je z aktom o
ustanovitvi določeno drugače. Med drugim je v aktu o ustanovitvi določeno ime in
sedeţ ustanovitelja, ime firme in sedeţ zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti
zavoda v pravnem pomenu, dejavnost zavoda, vir, način in pogoji financiranja …
Organa javnega gospodarskega zavoda sta direktor in upravni odbor.

Javno podjetje
Javno podjetje je pri nas najpogostejša oblika izvajanja gospodarskih javnih sluţb in
se uporablja, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih sluţb ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti. Javno podjetje najpogosteje izvaja lokalne
gospodarske javne sluţbe s področja varstva okolja.
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Ustanovitelj javnega podjetja določa pogoje izvajanja, določa cene javnih dobrin in
imenuje njegovega direktorja. Hkrati pa sprejme tudi poslovno poročilo in zaključni
račun javnega podjetja.

Podeljevanje koncesij osebam zasebnega prava
Koncesionarna gospodarska javna sluţba je sluţba, ki jo opravlja koncesionar v
svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta. Koncesionar je
lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesionarne gospodarske javne sluţbe.
Koncedent je podeljevalec koncesije, to je drţava ali lokalna skupnost, lahko pa so
tudi njeni organi ali organizacije po pooblastilu drţave ali lokalne skupnosti.
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem koncesionarne javne sluţbe.

Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
ZGJS določa, da se za vloţen javni kapital štejejo vrednostni papirji, denar in stvari.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala lahko sprejme organ ali vlagatelj, na podlagi
sprejete odločitve pa se izvede javni razpis. Z javnim razpisom se izvede pridobivanje
zainteresiranih oseb zasebnega prava.
Po opravljenem javnem razpisu, na katerem se izbere podjetje, se z le-tem sklene
pogodba o vlaganju javnega kapitala.
12.4 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE MO NOVO MESTO
V MO Novo mesto izvajanje gospodarskih javnih sluţb urejajo med drugim tudi
spodaj navedeni ter na kratko predstavljeni pravni akti.
Statut MO Novo mesto ureja področje gospodarskih javnih sluţb v šestem poglavju.
V tem poglavju je določeno, za katera konkretna področja občina ustanovi javno
sluţbo.
Občina lahko ustanovi gospodarsko javno sluţbo skupaj z drugimi občinami, če oceni,
da bi se za to dejavnost gospodarskih javnih sluţb zagotavljala bolj gospodarno in
učinkovito.
V 89. členu Statuta MO Novo mesto je določeno, da na področju druţbenih
dejavnosti zagotavlja občina javne sluţbe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
- osnovnošolsko izobraţevanje,
- predšolska vzgoja in varstvo otrok,
- osnovno zdravstvo in lekarna,
- knjiţničarstvo,
- muzejska dejavnost in galerijska dejavnost,
- gledališka in filmska dejavnost ter
- pomoč druţini na domu.
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Občina lahko ustanovi javne sluţbe tudi na drugih področjih, zlasti na področju
glasbene vzgoje, izobraţevanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s
katerimi se zagotavljajo druge potrebe.
Odlok o gospodarskih javnih sluţbah MO Novo mesto določa v 2. členu obvezne
gospodarske javne sluţbe, kar je razvidno v spodnji tabeli.
Tabela 2: Obvezne gospodarske javne sluţbe v MO Novo mesto
OBVEZNE
GOSPODARSKE JAVNE NAČIN
IZVAJALEC
SLUŢBE V MO NOVO IZVAJANJA
MESTO
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
Oskrba s pitno vodo
Javno podjetje
Odvajanje
in
čiščenje
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
komunalnih odpadnih in Javno podjetje
padavinskih voda
Zbiranje
in
prevoz
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
Javno podjetje
komunalnih odpadkov
Odlaganje
ostankov
predelave
in
CeROD, d. o. o.
Javno podjetje
odstranjevanja
komunalnih odpadkov
Pokopališka in pogrebna
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
dejavnost ter urejanje Javno podjetje
pokopališč
Urejanje in čiščenje javnih
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
Javno podjetje
površin
JP Komunala Novo mesto, d. o. o.
Vzdrţevanje občinskih cest Javno podjetje
Gasilsko reševalni center NM
Gasilstvo
Javni zavod
Vlaganje
javnega
Zavetišče za zapuščene kapitala v dejavnost
TURK, k. d.
ţivali
oseb
zasebnega
prava
VIR: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/gospodarstvo/sluzbe /obvezne/,
15. 10. 2008)
Obvezne gospodarske javne sluţbe je občina dolţna zagotavljati. Financirajo se s
ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov.
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12.5 IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE MO NOVO MESTO
Izbirne gospodarske javne sluţbe, ki se izvajajo na območju občine, pa so razvidne iz
spodnje tabele.
Tabela 3: Izbirne gospodarske javne sluţbe v MO Novo mesto
IZBIRNE
GOSPODARSKE JAVNE
NAČIN IZVAJANJA
IZVAJALEC
SLUŢBE V MO NOVO
MESTO
Dejavnost
sistemskega
operaterja distribucijskega Koncesija
Istrabenz plini, d. o. o.
omreţja zemeljskega plina
Dobava zemeljskega plina
Koncesija
Istrabenz plini, d. o. o.
tarifnim odjemalcem
Oskrba
industrijskih
porabnikov z vodo ter
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
oskrba naselij s poţarno
d. o. o.
vodo v javni rabi
Gospodarjenje z javnimi
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
komunalnimi objekti
d. o. o.
Ravnanje s posebnimi
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
odpadki
d. o. o.
JP Komunala Novo mesto,
Urejanje javnih trţnic
Javno podjetje
d. o. o.
JP Komunala Novo mesto,
Urejanje javnih sanitarij
Javno podjetje
d. o. o.
Urejanje
javne
Koncesija
Brane Gregorič, s. p.
razsvetljave
Urejanje javnih parkirišč
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
na javnih površinah
d. o. o.
Urejanje javnih parkirnih
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
hiš
d. o. o.
Urejanje
svetlobnih
Koncesija
Brane Gregorič, s. p.
prometnih znakov
Urejanje javnih igrišč in
Javni zavod
Agencija za šport
rekreacijskih površin
Urejanje
mestnega
Koncesija
Veolia transport
prometa
Odvoz
nepravilno
JP Komunala Novo mesto,
Javno podjetje
parkiranih vozil
d. o. o.
Noua, d. o. o., Konvikt, d.
o. o., Interflasc, d. o. o.,
Plakatiranje in obveščanje Koncesije
Sporti, d. o. o., Tam-tam,
d. o. o., Metropolis, d. o.
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o., Proreklam, d. o. o.,
Medison, d. o. o.
Trata, d. o. o.

Urejanje zelenih površin
Koncesija
Izvajanje del v gozdovih v
Koncesija
GG Novo mesto
lasti MO Novo mesto
VIR: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/gospodarstvo/sluzbe /izbirne/,
15. 10. 2008)
Izbirne gospodarske javne sluţbe se financirajo iz cene, ki je lahko v obliki tarife,
takse, nadomestila ali povračila, proračunskih sredstev, lahko pa tudi iz drugih virov.
12.6 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE MO NOVO MESTO
Negospodarske javne sluţbe načeloma niso in ne morejo biti določene po vrsti
dejavnosti kot gospodarske javne sluţbe, praviloma pa je tudi teţko določiti njihov
obseg.
Kot klasične negospodarske javne sluţbe se obravnavajo npr. obvezno šolstvo in
socialno skrbstvo, skrb za ogroţene skupine (sirotišnice, psihiatrične bolnišnice, skrb
za ostarele), zdravstvo nasploh15 (Ferk, 2008, str. 37-38).
Primarni cilj ustanovitve ni pridobivanje dobička, ampak delovanje v javnem interesu.
Ustanovijo jih lahko drţava, občina ali druge pooblaščene javne osebe. Javni zavod je
pravna oseba, če ni z zakonom oziroma z odlokom občine določeno drugače.
Organi zavoda so svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet.
Pri negospodarskih javnih sluţbah drţava ne prepusti izvajanja teh dejavnosti trţnim
razmeram predvsem zaradi socialnih razlogov, saj lahko motnje pripeljejo do
druţbeno nesprejemljivih razmer. Tako ne bi bila zagotovljena solidarnost, kar bi
pomenilo odmik od načela socialne drţave (Ferk, 2008, str. 37).
Na področju druţbenih dejavnosti MO Novo mesto zagotavlja mreţo javnih sluţb za
izvajanje naslednjih dejavnosti:
-

predšolska vzgoja,
osnovnošolsko izobraţevanje,
srednje in poklicne šole,
visokošolsko izobraţevanje,
kulturne dejavnosti,
knjiţnične dejavnosti,

15

Celotnega zdravstva ni mogoče obravnavati kot negospodarsko javno sluţbo, kajti posamezne
dejavnosti na tem področju je mogoče izvajati s trţnimi mehanizmi (op. a).
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-

muzejske dejavnosti,
zdravstvene in socialne dejavnosti,
šport in rekreacija ipd.

Zgoraj našteta področja so natančneje predstavljena v šestem poglavju.
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13 PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
Za opravljanje svojih nalog potrebujejo občine ustrezno materialno osnovo, ki ji
hkrati zagotavlja potrebno samostojnost in neodvisnost. Zato so za občine in njihovo
delovanje potrebna ustrezna finančna sredstva.
Premoţenje in financiranje občine je zakonsko določeno v šestem poglavju ZLS
natačneje pa financiranje občine urejata novi Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki
je začel veljati s 1. 1. 2007 in ZJF.
13.1 PREMOŢENJE OBČINE
Z ekonomskega vidika lahko premoţenje občine delimo na dva sklopa, in sicer na
finančno premoţenje in stvarno premoţenje. Kot finančno premoţenje se šteje
denar, pravice, kapitalske naloţbe lokalne skupnosti in se večinoma pretaka skozi
občinski proračun. Stvarno premoţenje pa sestavljajo občinske premičnine (oprema,
vozila …) in nepremičnine (stanovanja in poslovne zgradbe, lokalne ceste, javne
površine, vodovod, šole, športne površine …). Občina mora s premoţenjem ravnati
kot dober gospodar.
Občina mora svoje premoţenje opravljati kot dober gospodar (ZLS, 51. člen), ker je
to premoţenje dobila v last kot oseba javnega prava izrecno zaradi uresničevanja
svojih temeljnih nalog. Zato veljajo za upravljanje občinskega premoţenja in
razpolaganje z njim posebna pravila ki so zajeta v treh temeljnih načelih:
- načelo dobrega gospodarja,
- načelo ohranjanja in obnavljanja premoţenja in
- načelo omejenega razpolaganja s premoţenjem (Milunovič, 2001, str. 84).
13.2 FINANCIRANJE OBČINE
Ustava določa osnovni okvir za urejanje javnih financ lokalnih skupnosti, ki temelji na
lastnih virih lokalne skupnosti in na zagotavljanju dodatnih sredstev drţave po načelu
vnaprejšnje izravnave razlik med občinami. Zakon določa, da lokalne zadeve javnega
pomena financira občina iz lastnih virov, dodatnih sredstev drţave in z zadolţitvijo.
Financiranje občine je ključni pogoj uspešnosti njihovega delovanja, saj je
uresničevanje nalog v veliki meri odvisno od denarja, ki je na razpolago.
ZLS opredeljuje, da se občine financirajo iz naslednjih virov:
- iz lastnih virov,
- iz sredstev drţave in
- iz zadolţitve.
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Lastni viri
Zakon o financiranju občin opredeljuje, da se občine financirajo iz lastnih virov, med
kater spadajo davčni in drugi viri, odstopljeni viri in občinske takse.
Na podlagi prejšnjega ZFO je bil najpomembnejši prihodek iz naslova davkov
prihodek iz dohodnine – občinam je pripadalo 35% dohodnine. Po novem zakonu
prihodki iz dohodnine v višini 35% ne spadajo med prihodke občin iz naslova davkov,
ampak občine prihodke od dohodnine dobijo kot odstoplene vire. Novost zakona je
tudi v tem, da občinam pripada davek na plovila in davek na nepremičnine.
Med druge lastne vire financiranja občine spadajo prihodki od samoprispevka, takse,
globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih sluţb in drugi če je tako
določeno z zakonom.
Na podlagi zakona o izvrševanju drţavnega proračuna za posamezno leto se določi
obseg prihodkov za posamezno občino (prihodki iz glavarine), ki se občinam odstopi
iz naslova prihodkov iz dohodnine in drugih davkov, in sicer v skupni višini skupne
primerne porabe občin, ki je ugotovljena kot vsota primernih porab vseh občin.
Občina lahko z odlokom predpiše vrsto in višino občinske takse za uporabo javnih
površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih,
parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje in za druge
zadeve, če tako določa zakon.
Navedeni prihodki so redni lastni viri občine. Med lastne vire občine lahko uvrstimo
tudi prihodke iz prodaje občinskega premoţenja in donacije, ki pa so izredni lastni viri
občine.
Pri vseh zgoraj navedenih vrstah davkov občina praktično nima pristojnosti določati
višino, ker je ta ţe določena z zakonom. Med dajatve ki jih občina lahko samostojno
predpiše in oblikuje njihovo višino, lahko uvrstimo le nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in komunalne takse.

Sredstva drţave
Če lastni viri občine niso zadostni za opravljanje osnovnih nalog občine, pripadajo
občini dodatna sredstva v obliki finančne izravnave. Zakon o financiranju občin v
prvem odstavku 15. člena določa, da se občini, ki iz prihodkov od glavarine ne more
financirati svoje primarne porabe, zagotovijo sredstva v obliki finančne izravnave iz
drţavnega proračuna.
Posamezni občini se izračunajo pripadajoča sredstva finančne izravnave kot razlika
med izračunano primerno porabo in prihodki od glavarine.
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Zakon predvideva, da drţava s finančno izravnavo in z drugimi dodatnimi sredstvi
občinam poleg sredstev za financiranje tekočih nalog primerne porabe zagotavlja tudi
sredstva za nujne potrebe.

Zadolţevanje občine
Zakonodaja dopušča, da občina za izvajanje nalog, predvsem pa za fianciranje
razvoja, pridobiva sredstva z zadolţevanjem.
Občina se sme zadolţevati z izdajo vrednostnih papirjev, garancij, poroštev in
najetjem posojil, in sicer do višine in pod pogoji, določenimi z zakoni in odlokom o
proračunu občine. Občina se lahko dolgoročno zadolţuje za investicije, ki jih potrdi
občinski svet.
Pogodbe o zadolţevanju sklepa ţupan na podlagi sprejetega proračuna in ob
predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance.
13.3 PRORAČUN OBČINE
Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto (Statut MO Novo mesto, 99. člen).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren ţupan ali po njegovem pooblastilu določena
oseba. O izvrševanju proračuna v prvem polletju ţupan poroča občinskemu svetu
najpozneje do konca septembra tekočega leta.
Zakon o javnih financah določa (10. člen), da proračun sestavljajo:
- Splošni del, ki zajema skupno bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naloţb ter račun financiranja.
- Posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski
organi, občinska uprava ter občinski skladi in agencije).
- Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrt oz. plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti
dolgoročnega razvojnega načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
13.4 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO
2008 (III)
Zaradi sprememb, ki so nastale med proračunskim letom, in neuravnoteţenosti med
prejemki in izdatki proračuna, predvsem zaradi precenjenih prihodkov, je ţupan
posredoval občinskemu svetu v obravnavo rebalans proračuna za leto 2008.
Občinski svet MO Novo mesto je na 17. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel Odlok o
spremembah Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2008 (III). S tem Odlokom
se spreminja do sedaj veljavni Odlok o proračunu MO Novo mesto za leto 2008.
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13.4.1

Bilanca prihodkov in odhodkov

V splošnem delu proračuna je predstavljena bilanca prihodkov in odhodkov občine za
posamezno leto.
Skupni znesek načrtovanih prihodkov MO Novo mesto za leto 2008 se z predlaganim
rebalansom zmanšujejo, tako da znašajo 33.743.900 EUR. Največjo spremembo pri
načrtovanih prihodkih predstavlja zmanjšanje kapitalskih prihodkov iz naslova
prodaje stavbnih zemljišč in transfernih prihodkov iz Kohezijskega sklada EU.
V prvem polletju 2008 je občina uspela realizirati 47 odstotkov načrtovanih prihodkov
in 43 odstotkov načrtovanih odhodkov glede na sprejeti proračun za leto 2008.
Podrobneje strukturo bilančnih prihodkov prikazuje spodnji grafikon, iz katerega je
razvidno, da v občino pride največ denarja od davkov, sledijo transferni prihodki in
nedavčni prihodki (takse, pristojbine, denarne kazni ...).
Slika 6: Struktura prihodkov rebalansa proračuna
P R IH OD K I
DA V Č NI P R IHO DK I
NE DA V Č NI P R IHO DK I
K A P ITA L S K I P R IHO DK I
P R E J E TE DO NA C IJ E
TR A NS F E R NI
P R IHO DK I
P R E J E TA S R E DS TV A
IZ E U

Vir: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=99,
12. 2. 2009
V strukturi davčnih prihodkov se z rebalansom plana povečuje prihodek iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davki od premoţenja od premičnin in
davek na dobitke od iger na srečo. Zmanjšujejo pa se planirani prihodek iz naslova
turistične takse ter komunalnih taks.
Med nedavčne prihodke se štejejo udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja,
takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi
nedavčni prihodki.
Kapitalski dohodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev ter prihodki od prodaje
zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
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Med prejete donacije se štejejo donacije iz tujine in iz domačih virov.
V planu za leto 2008 je bilo načrtovanih 5.485.343 EUR transfernih prihodkov iz
Kohezijskih skladov EU za projekt Centralne čistilne naprave Novo mesto in CeROD
II, katere so v prvem polletju realizirali le slabih 24 odstotkov. Z rebalansom
proračuna se ta postavka zmanjšuje za dober milijon evrov.
Slika 7: Struktura odhodkov rebalansa proračuna
OD H OD K I

TE K O Č I O DHO DK I
TE K O Č I TR A NS F E R I
INV E S TIC IJ S K I
O DHO DK I
INV E S TIC IJ S K I
TR A NS F E R I

Vir: MO Novo mesto (http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=99,
12. 2. 2009
Odhodki rebalansa proračuna so načrtovani v višini 36.064.300 EUR, kar pomeni, da
ima občina proračunski primanjkljaj v vrednost 2.320.400 EUR, ki ga bo krila z
zadolţevanjem.
V strukturi odhodkov rebalansa proračuna se največ poveča skupina tekoči odhodki,
med njimi plače in drugi izdatki zaposlenih ter izdatki za blago in storitve. Razlogi
povečanja sredstev so s proračunom 2008 prenizko planirana sredstva glede na
število zaposlenih in povečanje plač zaradi prehoda na nov plačni sistem s 1. 8. 2008.
Med tekoče odhodke spadajo plače in drugi izdatki zaposlenih, prispevki delodajalcev
za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo domačih obresti in rezerve.
V skupino tekoči transferi se uvrščajo subvencije, transferi posameznikom in
gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči
domači transferi.
Med investicijske odhodke spada skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev.
Med investicijske transfere pa investicijski transferi proračunskim uporabnikom.
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14 ZAKLJUČEK
Lokalno samoupravo priznava in zagotavlja ţe 9. člen Ustave Republike Slovenije, ki
pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava.
Bistveni elementi lokalne samouprave so lokalna skupnost oziroma prebivalci, ki ţivijo
na tem območju, samostojno delovno področje, opravljanje nalog neposredno ali
preko svojih organov, viri financiranja in lastnost pravne osebe.
Uresničevanje lokalne samouprave je eden izmed temeljev demokratične ureditve RS
in z njo povezane decentralizacije oblasti.
Zaenkrat se pri nas uresničuje preko občin, ki so temeljne samoupravne lokalne
skupnosti, kmalu pa tudi preko širših lokalnih skupnosti – pokrajin.
Na območju nekdanje Občine Novo mesto so konec leta 1994 nastale tri nove
občine: MO Novo mesto, Občina Šentjernej in Občina Škocjan. V letu 1998 so bile
ustanovljene tri, leta 2006 pa je MO Novo mesto izgubila še del svojega ozemlja saj
sta z odcepitvijo nastali dve novi občini. Tako je do danes na območju nekdanje
Občine Novo mesto nastalo sedem novih. Občina je pravna oseba javnega prava in jo
predstavlja ter zastopa ţupan.
Vlogo, poloţaj in ureditev lokalne samouprave določa drţava z zakonodajo. Poleg
virov drţavnega prava pa so pomembni tudi akti samih lokalnih skupnosti, zlasti
njihovi statuti, odloki, odredbe, pravilniki in poslovniki.
Po zakonu lahko status mestne občine dobi mesto, ki ima najmanj 20.000
prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih
in kvartarnih dejavnostih, ter je geografsko, gospodarsko in kulturno središče
svojega gravitacijskega območja.
Z gostovostjo lahko trdim, da novomeška občina izpolnjuje ta pogoj, saj v njej ţivi
okrog 42.000 prebivalcev in je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraţevalno in
kulturno središče Dolenjske. V mestu in okolici so se razvile avtomobilska,
farmacevtska in kozmetična, lesna in elektrotehnična industrija ter industrija
izolacijskih materialov, ki nudijo občanom in drugim zaposlitev.
Mestna občina je razdeljena na 23 oţjih delov občine oz. krajevnih skupnosti, saj se s
tem omogoča čim učinkovitejše upravljanje in participacija na niţji ravni.
Podrobneje sem predstavila KS Otočec, za katero je bilo v letu 2008
najpomembnejša pridobitev umestitve in odprtje avtoceste. V lanskem letu so se lotili
projekta Vodovod Grčevje ki je podprt iz evropskih sredstev. Zaključen bo
predvidoma do konca junija 2009.
Participacija se v praksi uresničuje preko oblik neposrednega sodelovanja občanov pri
odločanju (referendum, zbori občanov in ljudska iniciativa).
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Te oblike so pri nas predvidene z zakonom, v praksi pa ne zaţivijo oz. se ne razvijajo
v ţeleni smeri. V prejšnjem mandatu je bil izveden referendum v treh krajevnih
skupnosti, kjer se je odločalo o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo
lokalne javne infrastrukture. Sklicani so bili tudi delni zbori občanov o pobudi za
ustanovitev novih občin.
Občinski svet je na izredni seji obravnaval pobudi za ustanovitev Občine Šmarješke
Toplice in Občine Straţa, kjer je bilo ugotovljeno da obe pobudnici izpolnjujeta
zakonske pogoje za ustanovitev nove občine.
Organi občine so občinski svet, ţupan in nadzorni odbor. Občinski svet MO Novo
mesto šteje 30 članov (29 + predstavnik romske skupnosti). Znotraj občinskega
sveta deluje 11 stalnih delovnih teles: 5 komisij in 6 odborov. Poleg stalnih ima lahko
tudi občasna delovna telesa, ki pa v tekočem mandatu še niso bila ustanovljena.
Ţupan Alojz Muhič predstavla in zastopa občino. Svojo funkcijo opravlja poklicno saj
je zaposlen v občinski upravi za določen čas, dokler traja njegov štiriletni mandat. Pri
nejgovem delu mu pomagajo trije podţupani, ki pa svojo funkcijo opravljajo
nepoklicno. Ti so: Rafko Kriţman, Igor Perhaj in Ivan Grill. Slednji ocenjuje da vlogi ki
ju opravlja (poslanec in podţupan) vidi kot izjemno priloţnost za hitrejši nadaljnji
razvoj občine.
Zadnji izmed organov občine je nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini. V MO Novo mesto nadzorni odbor šteje 6 članov, naloge
predsednika pa opravlja mag. Franci Bačar.
Občinska uprava MO Novo mesto izvaja upravne naloge občine. Po odcepitvi in
nastanku dveh novih občin se je zmanjšal obseg dela za 10 %. Zaradi tega so v
lanskem letu izvedli reorganizacijo in vzpostavili organizacijsko strukturo, ki bo
omogočila kvalitetnejše izvajanje nalog. Z reorganizacijo so se zdruţile sorodne
naloge v iste oddelke.
Novomeška občina je bila prva, ki je pridobila certifikat kakovosti, je pa tudi edina ki
ga je izgubila. Presojevalci so izrekli 10 ugotovitev neskladnosti v sistemu vodenja.
Presoje se je zopet ponovila aprila in nato še maja 2009, kjer pa so presojevalci
ugotovili, da so način vodenja in postopki občinske uprave skladni z zakonodajo. S
tem je novomeška občinska uprava dobila potrditev da dela kakovostno, strokovno in
uspešno, da so usluţbenci prijazni in občani zadovoljni.
Kljub ponovni pridobitvi certifikata kakovosti pa se pojavlja nezadovoljstvo z delom,
ki ga opravlja današnji direktor občinske uprave. Ţupan se ţe odloča o njegovi
zamenjavi.
MO Novo mesto uspešno zagotavlja javne sluţbe. Negospodarske javne sluţbe je
občina ustanovila za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, kulture, športa,
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
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zavarovanja in drugih. Te se uresničujejo preko zavodov. Gospodarske javne sluţbe
pa v občini srečujemo na področjih varstva okolja, energetike, komunalnega in
vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter ostalih področjih gospodarske
infrastrukture. Zaradi boljšega pregleda sem gospodarske javne sluţbe tabelarično
prikazala in jih med seboj ločila na obvezne, ki jih mora občina zagotavljati po
zakonu, in na izbirne javne sluţbe.
Odkar je Slovenija vstopila v EU, ima moţnost črpanja sredstev iz strukturnih skladov
EU. MO Novo mesto je včlanjena v Slovensko gospodarsko in raziskovalno zdruţenje,
katerega primarne naloge so pomagati članom vključevati se na notranji trg EU ter
jih podpirati pri sodelovanju in pri koriščanju finančnih spodbud Skupnosti. Ima tudi
sistemizirano delovno mesto višjega svetovalca za evropske zadeve. Vloga svetovalca
je vsekakor pomembna, saj spremlja in obdeluje vsebine javnih razpisov, ki se
objavljajo tako v Sloveniji kot tudi EU. Svoje ugotovitve nato predstavi lokalnim
upravičencem (članom zdruţenja) in jih povabi, da imajo moţnost prijave na razpis in
s tem črpanje sredstev iz posameznih skladov. Tabelarično so predstavljeni projekti
MO Novo mesto za leto 2008, ki so sofinancirani iz sredstev EU. Navedeni projekti
bodo pripomogli k pridobitvi in posodobitvi infrastrukture (vodovodni sistem, čistilna
naprava, predelava odpadkov) na posameznih območjih.
Poleg pridobivanja finančnih virov iz EU pa se občina financira tudi iz lastnih sredstev,
kamor spadajo prihodki od davkov in drugih dajatev, ki so določeni z zakonom.
Izmed vseh prihodkov so ti najvišji in znašajo dobrih 61 odstotkov. Drugi viri
financiranja so še finančna izravnava, ki jo nudi drţava v primeru, da občina ni
sposobna finančno podpreti vseh nalog, ter zadolţevanje.
V strukturi odhodkov pa v občini največji deleţ predstavljajo tekoči odhodki, med
njimi plače in drugi izdatki zaposlenih ter izdatki za blago in storitve.
Novomeška občina je imela v prvi polovici mandata številne probleme na področju
financiranja občine, saj jo je prizadela delitvena bilanca, ki posledica odcepitve in
nastanka dveh novih občin (Straţa in Šmarješke Toplice). Občina je dobila blokado
pri zadolţevanju in prodaji ter razpolaganjem s premoţenjem občine. Tako je ob
koncu leta 2008 nastala proračunska luknja v višini devetih milijonov evrov. Do
proračunskega primankljaja pa je prišlo tudi zaradi spremembe zakonodaje, saj je
vlada leta 2006 uvedla glavarino kot podlaga za financiranje občine, prej pa je bila
osnova dohodnina.
Problem oz. slabo vodenje v novomeški občini vidim predvsem v obljubljenih
projektih, ki pa so ţal ostali še nerealizirani. Mednje prav gotovo sodijo obnova vseh
vrtcev v občini, oţivitev mestnega jedra, gradnja in širitev določenih cestnih odsekov,
razrešitev spornih gradenj, oţivitev Narodnega doma, oţivitev mestne trţnice,
racionalizacija mestnega prometa ...
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MO Novo mesto – Mestna občina Novo mesto
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