PREDLOG

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili: Nina Jakovljević, Matjaž
Smodiš, Vesna Vesel, dr. Milena Kramar Zupan in mag. Renata Zupančič.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Naknadno sta se seje udeležila svetnika Bojan Kekec (16.11) in dr. Janez Povh (16.20), tako da
je bilo na seji skupaj prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Peter
Kostrevc, Mateja Kovačič, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh, Duško
Smajek, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Jiří Volt,
Martina Vrhovnik in mag. Adolf Zupan.
Opravičili odsotnost:
− Nina Jakovljević,
− Matjaž Smodiš,
− Vesna Vesel,
− dr. Milena Kramar Zupan in
− mag. Renata Zupančič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− dr. Jana Bolta, vodja Urada za družbene dejavnosti,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− mag. Lidija Plut, podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke,
− Miloš Dular, podsekretar za promet,
− Mojca Tavčar, podsekretarka za prostorsko načrtovanje,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
− Urban Kramar, Kabinet župana in
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−

Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Bojan Grešak, Revoz d. d. (pri 3. točki),
− Tadej Jakše, Revoz d. d. (pri 3. točki),
− Anton Zvonko Kink, Revoz d. d. (pri 3. točki),
− Igor Šuštaršič, Krka d. d. (pri 4. točki),
− Smiljan Pavišič, Krka d. d. (pri 4. točki),
− Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora MO NM (pri 11. točki),
− Nataša Šterk, članica Nadzornega odbora MO NM (pri 11. točki),
− Suzana Simič, Acer Novo mesto d. o. o. (pri 4. in 15. točki),
− Radovan Nikić, Acer Novo mesto d. o. o. (pri 4. in 15. točki),
− Jernej Muhič, Komunala Novo meso, (pri 16. točki) in
− predstavniki medijev.
Sklic 17. seje občinskega sveta in vsa gradiva so bili objavljeni v poslovniških rokih na spletni
strani, pred sejo pa še poročila delovnih teles.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− amandma župana in delovnih teles k predlogu odloka o OPPN Revoz – k 3. točki,
− dodatna obrazložitev k odloku o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto - k
6. točki,
− dopolnitev obrazložitve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto – k 9.1 točki,
− poročilo župana o aktivnostih v Mestna občina Novo mesto.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
V razpravi so sodeloval: Mateja Kovačič in Borut Škerlj (predlog za umik 17. točke - Kadrovske
zadeve, ker vabilo in gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
spletni strani občine nista bila objavljena v skladu s 35. členom poslovnika) ter mag. Adolf
Zupan.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in Boštjan Grobler, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z repliko je sodeloval Borut Škerlj.
Župan je po razpravi prešel h glasovanju o predlogih za umik točk z dnevnega reda.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ni sprejel
predloga za umik 17. točke: Kadrovske zadeve z dnevnega reda
(predlagatelja: Mateja Kovačič, Borut Škerlj)
(4 ZA, 12 PROTI)
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II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
III.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu z 38. členom in prvo alinejo 101. člena poslovnika predlagal skrajšani
postopek za obravnavo 6 in 7. točke:
− 6. točka: Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
− 7. točka: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič.
Odgovor je podala direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
S K L E P, št. 334
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradiva pod 6. in 7. točko:
6. točka: Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
− 7. točka: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(23 ZA, 0 PROTI)
−

IV.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave:
− podtočke od 9.1 do 9.5 (premoženjsko-pravne zadeve) in
− podtočke od 11.1 do 11.3 (gradiva Nadzornega odbora).
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 335
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
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o združitvi obravnave točk
Občinski svet bo združil obravnave za naslednje sklope podtočk:
− združitev obravnave vseh podtočk pri 9. točki: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 in 9.5 (premoženjskopravne zadeve) ter
− združitev obravnave vseh podtočk pri 11. točki: 11.1, 11.2 in 11.3 (gradiva
Nadzornega odbora).
(25 ZA, 0 PROTI)
V.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 336
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz – druga
obravnava
4. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tovarna
zdravil Krka - 1 (OPPN TZ KRKA-1) – prva obravnava
5. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) – prva obravnava
6. Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava –skrajšani postopek
7. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –skrajšani postopek
8. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
9. Premoženjsko – pravne zadeve
9.1 Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – četrta dopolnitev in druga sprememba načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2016 ter prva dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2016
9.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1403/4
in 1403/5, obe k.o. 1490 – Težka voda
9.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1284/6,
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu
9.4 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
9.5 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2493/6,
k.o. 1457 – Ždinja vas in parc. št. 1390/0, k.o. 1455 - Bršljin
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10. Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto
11. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
11.1 Dopolnitev letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto za leto 2016 (II)
11.2 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za
leti 2014 in 2015 v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto
11.3 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za
leti 2014 in 2015 v Razvojnem centru Novo mesto, d.o.o.
12. Poročilo o meritvi hitrosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015
13. Poročilo o stanju pripravljenosti obrtno poslovnih con v Mestni občini Novo mesto
14. Predlog pobude za spremembo 70. člena Ustave Republike Slovenije – vpis pravice do
pitne vode v ustavo
15. Seznanitev z izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
16. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske, na dan 5. 10. 2016.
17. Kadrovske zadeve
17.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto
17.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Javnega
zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
17.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Šmihel
17.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Dragotina Ketteja
17.5 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Glasbene šole
Marjana Kozine
17.6 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
17.7 Predlog sklepa za imenovanje dveh nadomestnih predstavnikov/ic ustanovitelja v
Svet Vrtca Ciciban Novo mesto
17.8 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika/ce lokalne skupnosti v Svet zavoda
Šolski center Novo mesto
17.9 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika/ice lokalne skupnosti v Svet zavoda
Dom starejših občanov Novo mesto
17.10 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika/ice lokalne
skupnosti v Svet Gimnazije Novo mesto
17.11 Predlog sklepa za imenovanje dveh nadomestnih članov/ic in predsednika/ice
Komisije za statut in poslovnik
17.12 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana/ico Odbora za okolje in
prostor
17.13 Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Dolenjskih lekarn
18. Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta
19. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(22 ZA, 3 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 16. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani.
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Pri tej točki je razpravljal Alojz Kobe (pri 3. točki - Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center
Janeza Trdine Novo mesto in Agencije za šport Novo mesto ni bil upoštevan njegov amandma,
ki kot ustanovitelja zavoda opredeljuje Občinski svet in določa imenovanje direktorja zavoda).
Župan Gregor Macedoni je pojasnil, da omenjenega amandmaja ni dal na glasovanje. Alojz
Kobe je prosil za pregled magnetograma 16. seje Občinskega sveta.
Župan predloga Alojza Kobeta o dopolnitvi zapisnika ni dal na glasovanje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 337
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 14. 7. 2016 v
predloženi vsebini.
(20 ZA, 2 PROTI)

K 3. točki
Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz – druga
obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, naknadno pred sejo pa še:
a) amandma župana k predlogu odloka,
b) poročila delovnih teles, in sicer:
- poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet
z amandmaji ter Odbora za gospodarstvo.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet (amandmaji) ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Župan Gregor Macedoni je pohvalil odlično sodelovanje med podjetjem Revoz in MONM pri
reševanju tega vprašanja in Občinski svet pozval k zavrnitvi amandmaja št. 5 Odbora za okolje
in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali: Uroš Lubej, Marjanca Trščinar Antić, Marko Dvornik, Boštjan Grobler,
Alojz Kobe.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o amandmajih k predlogu odloku

S K L E P, št. 338
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
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I.
amandmaje
k usklajenemu predlogu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz v
drugi obravnavi
A.
Amandma župana
Amandma št. 1
V usklajenemu predlogu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz (OPPN
Revoz) se:
- v osmem odstavku 14. člena črta drugi stavek, ki se glasi: »Ohranjajo in po potrebi
prenavljajo se lesene premostitve, ki to območje povezujejo z nasprotnim bregom.«;
- v 39. členu doda četrti odstavek, ki se glasi: »Območje ureditvene enote (UE) 2: zelene
površine ob Težki vodi se nahaja na poplavnem območju.«
- v 42. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: »Pred ureditvijo poti, namestitvijo urbane
opreme in otroških igrišč v UE 2: območje zelenih površin ob Težki vodi, je potrebno
izdelati karto poplavne nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologijah za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).«
(23 ZA, 0 PROTI)
B.
Amandmaje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet
Amandma št. 2
Tretji stavek prvega odstavka 22. člena se spremeni tako (sprememba v mastnem tisku), da se
po novem glasi:
"Na njej je treba izvesti, ob upoštevanju omejitev zaradi škodljivega delovanja voda, posege za
preprečitev hudourniškega delovanja Težke vode in sicer: nadvišanje nivelete poti, ureditev
zaščitnih robnikov, ureditev odvodnjavanja in propustov."
(22 ZA, 1 PROTI)
Amandma št. 3
Prvi stavek drugega odstavka 22. člena se spremeni tako (sprememba v mastnem tisku), da se
po novem glasi:
"Ob severnem robu območja Revoz se od Grma (Gubčeva oziroma Mušičeva ulica) do
Belokranjske ceste uredi kolesarska in peš povezava, kot izhaja iz grafičnega dela OPPN, v
širini najmanj 3,0 m, ob njej pa je treba namestiti drobno urbano opremo (npr. klopi, koši za
smeti, obvestilne table in podobno)."
(22 ZA, 1 PROTI)
Amandma št. 4
Drugi, tretji in četrti stavek devetega odstavka 33. člena se spremenijo tako (sprememba v
mastnem tisku) , da se po novem glasijo:
"Otroško igrišče je treba urediti, ob upoštevanju omejitev zaradi škodljivega delovanja voda,
tudi na izravnanem travnatem območju v bližini železniškega viadukta. V sklopu otroških igrišč
je treba namestiti tudi drobno urbano opremo. V sklopu obstoječega otroškega igrišča je
treba urediti trim stezo s telovadnimi napravami."
(22 ZA, 0 PROTI)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.
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ni sprejel
amandmaja št. 5
(predlagatelj: Odbor za komunalo in promet)
V 42. členu (faznost) odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izvedba prve faze gradenj, načrtovanih s tem OPPN, mora vključevati izvedbo vseh
načrtovanih ureditev iz četrtega, šestega, osmega in enajstega odstavka 14. člena, prvega in
drugega odstavka 22. člena, drugega odstavka 32. člena ter drugega in devetega odstavka 33.
člena tega odloka.«
Sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
(2 ZA, 18 PROTI)
III.
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta Revoz (OPPN Revoz) in ga sprejel z
odlokom
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz (OPPN Revoz) v drugi obravnavi s
prejetimi amandmaji pod točko I.
2.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz (OPPN Revoz) se objavi v
Dolenjskem uradnem listu.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tovarna
zdravil Krka - 1 (OPPN TZ KRKA-1) – prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnih teles je podal:
−
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali: Mateja Kovačič, Uroš Lubej, mag. Franci Bačar, Borut Škerlj, Marko
Dvornik, Peter Kostrevc, mag. Miroslav Berger, mag. Mojca Špec Potočar in Bojan Kekec.
Pojasnila in odgovore na razpravo so podali župan Gregor Macedoni, Suzana Simič,
predstavnica Acer Novo mesto in Smiljan Pavišič, predstavnik tovarne Krka d. d.
Z repliko je sodelovala Mateja Kovačič.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o odloku.
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S K L E P, št. 339
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek
občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka-1 (OPPN TZ KRKA1) v prvi obravnavi.

2.

Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo kot
pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta:
− semaforizirano križišče na Andrijaničevi cesti se nadomesti s krožiščem, ki bo
omogočalo večjo pretočnost prometa in manj obremenjevalo okolje;
− pripombe in predloge članov Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo
in promet.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) – prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave in ni bilo vloženih pripomb in predlogov.
S K L E P, št. 340
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za obrtnoindustrijsko cono Livada(SD UN Livada-2) v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo kot
pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 6. točki
Predlog odloka o
urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto - skrajšani postopek
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še:
a) dodatna obrazložitev Občinske uprave,
b) poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za gospodarstvo,
− Komisije za statut in poslovnik in
− s skupne seje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik, ter
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave in ni bilo vloženih amandmajev..
S K L E P, št. 341
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto v
prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto v
drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –skrajšani postopek
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo delovnega telesa, in sicer:
Komisije za statut in poslovnik.
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Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala:
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave in ni bilo vloženih amandmajev.
S K L E P, št. 342
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Predlog odloka
o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo delovnega telesa, in sicer:
−
Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala:
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave in ni bilo vloženih amandmajev.
S K L E P, št. 343
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Mestne občine Novo mesto v predloženem besedilu v prvi obravnavi.
(22 ZA, 0 PROTI)
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K 9. točki
Premoženjsko-pravne zadeve
9.1. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – četrta dopolnitev in druga sprememba načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2016 ter prva dopolnitev načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2016
9.2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1403/4
in 1403/5, obe k.o. 1490 – Težka voda
9.3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1284/6,
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu
9.4. Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
9.5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2493/6,
k.o. 1457 – Ždinja vas in parc. št. 1390/0, k.o. 1455 - Bršljin
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo za podtočke od 9.1 do
9.5.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še:
a) dopolnitev obrazložitve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto – k 9.1 točki,
b) poročilo s seje delovnih teles, in sicer:
− s skupne seje Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet.
Poročilo s seje delovnih teles je podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali: Uroš Lubej, Borut Škerlj, Alojz Kobe.
Na vprašanja iz razprave je odgovoril dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi s skupnim glasovanjem z večino glasov
(24 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje sklepe:

S K L E P, št. 344
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto
2016 –
− četrto dopolnitev in drugo spremembo načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2016 ter
− prvo dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016,
vse v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 345
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel

12

PREDLOG

sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 1403/4 in 1403/5, obe k.o. 1490 – Težka
voda, in o ukinitvi statusa javnega dobra pri njih.

S K L E P, št. 346
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 1284/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem
mestu, in o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P, št. 347
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra na nepremičninah parc. št.:
− 2465/2 (ID 6278653) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste JP 796121Leskovec;
− 2465/4 (ID 6564280) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2318/3 (ID 5069672) k.o. 1479 – Brusnice, del kategorizirane javne ceste JP 796101Leskovec in del javne ceste LC 295201- Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2318/7 (ID 6564412) 1479 – Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201-Velike
Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2332/4 (ID 6564402) 1479 – Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201-Velike
Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2395/4 (ID 6564283) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2327/4 (ID 6564405) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2327/3 (ID 6564404) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2395/3 (ID 6564282) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2326/4 (ID 6564415) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
− 2326/3 (ID 6564414) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

2332/4 (ID 6564402) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
2456/6 (ID 6564279) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
2491/2 (ID 4722505) k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste LC 295201Velike Brusnice-Dolenji Suhadol-Gabrje;
300/4 (ID 4623135) k.o. 1482 - Ragovo, del kategorizirane javne ceste JP 799216-Pot
na Gorjance;
1343/6 (ID 4351945) k.o. 1453 – Zagorica, del kategorizirane javne ceste JP 796241Gorenje Karteljevo;
1089/2 (ID 1825928)1484 - Šmihel pri Novem mestu, del kategorizirane javne ceste JP
799444-Irca vas;
1243/3 (ID 4923469) k.o. 1458 – Crešnjice, del kategorizirane javne ceste JP 797441Paha-Srednje Grčevje;
997/5 (ID 4141177) k.o. 1481 – Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste JP 795551
Smolenja vas;
398/0 (ID 2719120) k.o. 1483 – Kandija, del kategorizirane javne ceste JP 799295Slančeva ulica.
S K L E P, št. 348

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
1.
2.

Občinski svet Mestne občina Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2493/6, k.o. 1457 – Ždinja vas.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah parc. št.:
2493/6, k.o. 1457 – Ždinja vas, ID 4171058,
1390/0, k.o. 1455 – Bršljin, ID 2371971.

K 10. točki
Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih
Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali: Uroš Lubej (predlog amandmaja k 4. členu sklepa: 1. odstavek se
spremeni na način, da nižjo ceno vrtca plačajo le starši od 2. do vključno 7. dohodkovnega
razreda, priloga št. 1), Alojz Kobe (predlagal amandma k 3. členu predloga sklepa o določitvi
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cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, priloga št. 2), Eva Filej
Rudman, Mateja Kovačič (predlog amandmaja, da se spremeni 7. člen sklepa na način, da se
znesek iz 4,5 EUR zniža na 2 EUR), Marko Dvornik, mag. Miroslav Berger, Bojan Kekec, dr.
Janez Povh, Dušan Kaplan, mag. Franci Bačar, Matjaž Engel, Marjanca Trščinar Antić.
Z replikami sta sodelovala Uroš Lubej in Bojan Kekec.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in direktorica Občinske uprave dr. Vida
Čadonič Špelič.
Borut Škerlj je izrazil ugovor, da se svetnikom jemlje beseda z izklopom mikrofona.
Alojz Kobe je predlagal, da Nadzorni odbor občine razišče, ali je bila objava Sklepa o določitvi
cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, ki ga je Občinski svet
sprejel na svoji 10. seji dne 21. 4. 2016, v Dolenjskem uradnem listu ustrezna.
Po razpravi je župan prešel na glasovanje o amandmajih Uroša Lubeja, Mateje Kovačič in
Alojza Kobeta.

S K L E P, št. 349
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
I.
spremembo
predloga sklepa določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo
Mestne občine Novo mesto
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»V kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok
doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 2 EUR.«
(24 ZA, 0 PROTI)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov proti
ni sprejel
−
−

amandmaja k 1. odstavku 4. člena (predlagatelj: Uroš Lubej) (2 ZA, 16 PROTI) in
anandmaja k 3. členu (predlagatelj: Alojz Kobe) (2 ZA, 14 PROTI).

II.
SKLEP
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne
občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne
občine Novo mesto z upoštevanjem sprejete spremembe pod točko I.
(23 ZA, 1 PROTI)
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K 11. točki
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
11.1 Dopolnitev letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto za leto 2016 (II)
11.2 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti
2014 in 2015 v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto
11.3 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti
2014 in 2015 v Razvojnem centru Novo mesto, d.o.o.
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo za podtočke od 11.1
do 11.3.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročil s sej delovnih teles pri tej točki ni bilo.
V razpravi so sodelovali: Borut Škerlj, Mateja Kovačič, mag. Mojca Špec Potočar, dr. Janez
Povh.
Pojasnila je podal mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto.
Z repliko sta sodelovala Borut Škerlj in mag. Mojca Špec Potočar.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi s skupnim glasovanjem z večino glasov
(18 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje sklepe:

S K L E P, št. 350
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z dopolnitvijo letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
za leto 2016 (II).

S K L E P, št. 351
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti
2014 in 2015 v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto.

S K L E P, št. 352
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
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s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti
2014 in 2015 v Razvojnem centru Novo mesto, d.o.o.

K 12. točki
Poročilo o meritvi hitrosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s sej delovnih teles, in sicer:
− s skupne seje Odbora za komunalo in promet in Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki so razpravljali dr. Janez Povh, Dušan Kaplan, Mateja Kovačič in Uroš Lubej.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Miloš Dular, Urad za gospodarske javne službe.
Po opravljeni razpravi je občinski svet z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 353
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o meritvi hitrosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2015.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Poročilo o stanju pripravljenosti obrtno poslovnih con v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki razprave ni bilo.
Občinski svet je z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 354
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o stanju pripravljenosti obrtno poslovnih con v Mestni občini Novo mesto
(25 A, 0 PROTI)

K 14. točki
Predlog pobude za spremembo 70. člena Ustave Republike Slovenije – vpis pravice do
pitne vode v ustavo
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s sej delovnih teles, in sicer:
− s skupne seje Odbora za komunalo in promet in Odbora za okolje in prostor ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodno obrazložitev je podal župan Gregor Macedoni.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali: Bojan Kekec, Stanislav Galič, Marko Dvornik in Uroš Lubej.
Občinski svet je po opravljeni razpravi z večino glasov sprejel naslednji sklep
S K L E P, št. 355
Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v
ustavo, prav tako se strinja s izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v
upravljanju države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s
pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega
vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo
zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v
skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno
vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej.
Sklep II
Občinski svet Mestne občine Novo mesto razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev
zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen
izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim
lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Sklep III
Občinski svet Mestne občine Novo mesto glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji
Državnega zbora opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se
naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno
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loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji,
katerim se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.
Sklep IV
Občinski svet Občine Mestne občine Novo mesto zahteva, da Državni zbor v vse postopke in
razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi
tudi občine in njihova združenja.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Seznanitev z izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 356
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
(23 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske, na dan 5. 10. 2016
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles je podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki razprave ni bilo.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 357
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske, na dan 5. 10. 2016.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo za vse podtočke od 17.1 do 17.13 je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto pred sejo.
Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je
uvodoma pojasnil, da je bil sklic 18. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
članom komisije posredovan v skladu s poslovnikom te komisije, na spletni strani Mestne
občine Novo mesto pa ni bil pravočasno objavljen zaradi tehničnih težav.
V razpravi so sodelovali: Borut Škerlj (podal proceduralni predlog, da Občinski svet na tej seji o
17. točki ne odloča, ker sklic seje ni bil objavljen v skladu z 82. členom poslovnika), Martina
Vrhovnik (opozorila, da je v skladu z 38. členom poslovnika umik točke z dnevnega reda možen
le do glasovanja o dnevnem redu), Uroš Lubej (podal proceduralni predlog, da se sestane
Komisija za statut in poslovnik) in Alojz Kobe.
Po dodatnih pojasnilih direktorice Občinske uprave dr. Vide Čadonič Špelič je dal župan na
glasovanje postopkovni sklep v zvezi z objavo sklica seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

S K L E P, št. 358
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z razlogi in šteje, da je šlo v
primeru sklica in objav gradiv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
spletni strani v skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestna občina Novo
mesto za izjemen primer.
(17 ZA, 3 PROTI)

17.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Borut Škerlj in Mateja Kovačič.
Na razpravo je odgovarjal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

S K L E P, št. 359
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora
Novo mesto
I.
Borutu Šterbencu je z dnem 1. 7. 2016 prenehal mandat člana Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto zaradi odstopa.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Igorja Hrovatiča,
za člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
(23 A, 0 PROTI)

17.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Javnega
zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Mateja Kovačič, mag. Adolf Zupan, mag. Mojca Špec
Potočar, Borut Škerlj in Uroš Lubej.
Na razpravo je odgovarjal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

S K L E P, št. 360
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
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mag. Franca BAČARJA,
Stanislava GALIČA,
Dušana KAPLANA,
Jiříja VOLTA,
za predstavnike ustanovitelja v Svet Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino
Novo mesto.
Mandat imenovanih traja štiri leta.
(17 ZA, 5 PROTI)

17.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Šmihel
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 361
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Šmihel
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mirana HUDOKLINA,
Tadejo RESMAN ŠPES,
Majo ŽUNIČ FABJANČIČ,
za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Šmihel
za štiriletno mandatno dobo
(21 ZA, 0 PROTI)

17.4

Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Dragotina Ketteja

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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S K L E P, št. 362
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Dragotina Ketteja
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Marka DVORNIKA,
Ano Marijo KOZLEVČAR,
Boštjana MURNA,
za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Dragotina Ketteja
za štiriletno mandatno dobo.
(22 ZA, 0 PROTI)

17.5 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic ustanovitelja v Svet Glasbene šole
Marjana Kozine

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 363
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Marijana DOVIĆA,
Matejo GROBLER,
Meto POTOČNIK,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(21 ZA, 0 PROTI)
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17.6

Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

ustanovitelja

v

Svet

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 364
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Tino DOVIĆ,
Mirana HUDOKLINA,
Andreja RESMANA
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(22 ZA, 0 PROTI)

17.7 Predlog sklepa za imenovanje dveh nadomestnih predstavnikov/ic ustanovitelja v
Svet Vrtca Ciciban Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 365
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih predstavnikov ustanovitelja
v Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto
I.
Mojci Novak je z dnem 1. 7. 2016 prenehal mandat kot predstavnici ustanovitelja v Svetu
zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto zaradi odstopa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.
imenuje
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Janeza MURNA,
Sandija VIDICA,
za nadomestna predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto
do izteka mandata svetu zavoda.
(21 ZA, 0 PROTI)

17.8 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika/ce lokalne skupnosti v Svet zavoda
Šolski center Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 366
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
v Svet zavoda Šolski center Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mirjano JUDEŽ
za predstavnico lokalne skupnosti v Svet zavoda Šolski center Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(21 ZA, 0 PROTI)

17.9 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika/ice lokalne skupnosti v Svet zavoda
Dom starejših občanov Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 367
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
v Svet zavoda Dom starejših občanov Novo mesto
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Evo FILEJ RUDMAN
za predstavnico lokalne skupnosti
v Svet zavoda Dom starejših občanov Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(19 ZA, 0 PROTI)

17.10

Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega
skupnosti v Svet Gimnazije Novo mesto

predstavnika/ice

lokalne

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 368
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega
predstavnika lokalne skupnosti v Svetu Gimnazije Novo mesto
I.
Matjažu Štihu je z dnem 30. 8. 2016 prenehal mandat kot predstavniku lokalne skupnosti
v Svetu zavoda Gimnazija Novo mesto zaradi odstopa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.

imenuje
Ano GRANDA JAKŠE
za nadomestno predstavnico lokalne skupnosti
v Svet zavoda Gimnazija Novo mesto
do izteka mandata svetu zavoda.
(22 ZA, 0 PROTI)

17.11 Predlog sklepa za imenovanje dveh nadomestnih članov/ic in predsednika/ice
Komisije za statut in poslovnik
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki so razpravljali: Uroš Lubej, Alojz Kobe in Mateja Kovačič.
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S K L E P, št. 369
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih članov
Komisije za statut in poslovnik
I.
1.
Nini Jakovljević je z dnem 14. 7. 2016 prenehal mandat kot članici in predsednici
Komisije za statut in poslovnik zaradi odstopa.
2.
Borutu Škerlju je z dnem 15. 7. 2016 prenehal mandat kot članu Komisije za statut in
poslovnik zaradi odstopa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.

imenuje
Matejo KOVAČIČ
za nadomestno članico Komisije za statut in poslovnik.
Mandat je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(20 ZA, 0 PROTI)

17.12 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana/ico Odbora za okolje in
prostor
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 370
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
Sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor
I.
Tomažu Golobu je z dnem 11. 7. 2016 prenehal mandat kot članu Odbora za okolje in
prostor zaradi odstopa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.

imenuje
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Boštjana PUCLJA
za nadomestna člana Odbora za okolje in prostor.
Mandata je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

17.13

Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Dolenjskih lekarn

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 371
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
soglasje
k imenovanju mag. Miroslave Abazovič, mag. farm., spec.,
za direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal župan Gregor Macedoni.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič.
Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je predstavil sklep v zvezi z
Narodnim domom, ki ga je odbor sprejel na svoji 13. seji:
Odbor za družbene dejavnosti podpira lastnico Sokolskega doma, Mestno občino Novo mesto,
da stavbo prevzame v upravljanje, pravočasno izvede načrtovano investicijo in poišče ustrezno
rešitev za obstoječe uporabnike stavbe.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta.
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K 19. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 16. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1. 9001-5/2016 – 313
2. 9001-5/2016 – 314
3. 9001-5/2016 – 315

4. 9001-5/2016 – 316
5. 9001-5/2016 – 317
6. 9001-5/2016 – 318
7. 9001-5/2016 – 319
8. 9001-5/2016 – 320
9. 9001-5/2016 – 321
10. 9001-5/2016 – 322

Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za
sofinanciranje raziskovalne dejavnosti
Zamenjava azbestnih cevi v okviru projekta hidravličnih izboljšav
Uskladitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Novo mesto (UL RS, št. 70/1999 z dne
27.8.1999) z navodilom FURS-a
Združitev več računov Komunale Novo mesto za opravljene
storitve v enega za posameznega uporabnika
Poslovni prostori TV Novo mesto v stavbi Komunale Novo mesto
Prijava izgradnje novega vrtca v Bršljinu na javni razpis za
sofinanciranje gradenj iz Eko sklada
Zamenjava/umik zanemarjenih oglasnih tabel na območju med
Upravno enoto, občinsko stavbo in KCJT
Ureditev pešpoti med Smrečnikovo ulico in Belokranjsko cesto
ob potoku Težka Voda
Saniranje hudournika v Gabrju
Industrijska cona v Brusnicah – znižanje komunalnega prispevka

12. 9001-5/2016 – 324
13. 9001-5/2016 – 325
14. 9001-5/2016 – 326

Odkup preostalega dela zemljišča v Gabrju za izgradnjo
postajališča
Ureditev meteornih in fekalnih vod na cevovodu v Češči vasi
Zagotovitev dodatnih parkirišč za invalide na Glavnem trgu
Lokalni program kulture v mestni občini novo mesto do 2020

15. 9001-5/2016 – 327

Obnova otroškega igrišča ob vrtcu Pedenjped

11. 9001-5/2016 – 323

II.
Na 17. seji so članice in člani Občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:
1. Mag. Miroslav Berger
9001-5/2016 – 328
(ustna pobuda)
2. Mag. Miroslav Berger
9001-5/2016 – 329
(dopolnilno ustno vprašanje)

Izgradnja nadstrešnice pri OŠ Center
Ponovna pobuda za izgradnjo nadstrešnice pri OŠ Center.
Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra
za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti
Dopolnilno vprašanje glede subvencioniranja podjetnikov
za raziskave in izobraževanje.

3. Borut Škerlj
9001-5/2016 – 330 Zabojniki za smeti na Vrhovčevi ulici
Pobuda, da se iz vseh javnih cest odstranijo smetnjaki,
(ustna in pisna pobuda)
zanje zagotovi skrita, podzemna skladišča. Primer
Vrhovčeve ulice z velikim številom smetnjakov, ki se
preredko praznijo.
Pobuda, da se: a) uvede inšpekcijski postopek zaradi
zasedanja javnih površin (javne ceste), ukrepa in poroča
Občinskemu svetu o ugotovitvah in sprejetih odločbah in
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realizaciji, b) projektantom in strokovnim službam občinske
uprave naloži, da pri urejanju Glavnega trga predvidijo in
izdelajo projekte ureditve podzemnih bazenov za odpadke
ter razbremenijo stranske ulice.
4. Borut Škerlj
9001-5/2016 – 331 Filtriranje vode in čiščenje vodnjaka na Glavnem trgu
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se z upravljalcem uredi tehnična rešitev
pretoka in čiščenja vode na vodnjaku na Glavnem trgu
Novega mesta, ne pa da dva zaposlena na Komunali
vsakodnevno (npr. septembra 2016) dopoldne ročno
čistita vodnjak. Prihranek stroška delovne sile pa porabi za
čiščenje odpadkov ob javnih prireditvah v mestnem jedru.
5. Borut Škerlj
9001-5/2016 – 332 Javna razsvetljava na Drski
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da Mestna občina Novo mesto ob obnovi javne
ceste 799062 uredi javno razsvetljavo. Gre za strmo javno
pot, ki je zaradi posegov trenutno zelo poškodovana. Če ni
predvidena prenova ceste v kratkem, pobuda, da se to
izvede v kratkem, ker bo sicer cest kmalu neprevozna.
6. Borut Škerlj
9001-5/2016 – 333 Semaforizacija križišča na Belokranjski cesti
(ustna in pisna pobuda) Pobuda v imenu KS Gotna vas za postavitev semaforja na
državni cesti G2-105/0256 na belokransjki cesti pri trgovini
Mercator, ki je že bil predviden v prvotnih planih, vendar
kasneje umaknjen.
7. Uroš Lubej
9001-5/2016 – 334 Tajni trgovinski sporazumi CETA in TTIP
(ustna pobuda) Pobuda, da se ugotovi, da trgovinski sporazumi CETA in
TTIP pomenijo tveganje ter da se Mestna občina Novo
mesto razglasi za območje brez teh sporazumov.
8. Uroš Lubej
9001-5/2016 – 335 Mestna drevesa
(ustno in pisno vprašanje) Kako je mogoče, da je prišlo do strokovno neustreznega
vzdrževanja dreves na Straški cesti in drugod po mestu,
kot je razvidno iz študije dr. Bavcona, ki jo je naročila
Mestna občina Novo mesto?
Ali je kdo na občini izračunal nastalo škodo? Kakšen je bil
strošek dosedanjega obrezovanja dreves? Kdo je bil
izvajalec? Kakšen je bil strošek poseka in odstranitve
dreves? Kdo je bil izvajalec? Kakšen je/bo strošek nakupa
in zasaditve novih dreves? Kdo je/bo izvajalec? Kakšen
je/bo letni strošek vzdrževanja dreves? Kdo je/bo
izvajalec?
9. Uroš Lubej
9001-5/2016 – 336 Narodni dom
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je glede na zaplete pri izprazniti Narodnega
doma še mogoče rešiti na Ministrstvu za kulturo odobrena
sredstva za leto 2016 za prenovo ostreštja.
10. Uroš Lubej
9001-5/2016 – 337 Odstranitev nekdanje čistilne naprave Novoteks
(pisno vprašanje in pobudo) Vprašanje, kdaj bo Mestna občina Novo mesto odstranila
30

PREDLOG

nekdanjo čistilno napravo Novoteks, ki stoji neposredno ob
sprehajalni poti v Bršljinu oz.
pobuda, da se objekt odstrani (obrazložitev vprašanja in
pobude).
11. Uroš Lubej
9001-5/2016 – 338 Odmor za malico v občinski upravi
(ustno vprašanje) Vprašanje, na kakšen način vodstvo občine preverja ali
zaposleni v občinski upravi ne podaljšujejo odmora za
malico preko predvidenega časa. Na kakšen način se
uradniki odločajo, kdaj bodo odšli na malico ?
Pobuda, da naj se določi enoten čas za malico (lahko tudi
po oddelkih). Čas za malico naj bo javno objavljen na
spletnih straneh občine, uradniki pa naj se ga strogo
držijo.
12. Slavko Matko
9001-5/2016 – 337 Nakup zemljišč za avtobusno obračališče v Gabrju
(ustna pobuda) Pobuda, da se pospešijo aktivnosti za nakup zemljišč za
avtobusno obračališče v Gabrju
13. Slavko Matko
9001-5/2016 – 338 Taksa za gozdne poti
(ustno vprašanje) Vprašanje, kam gre denar, zbran od plačila takse za
gozdne poti.
14. Alojz Golob
9001-5/2016 – 339 Čiščenje poti od njive do silosa za hrambo krme
(ustna in pisna pobuda) Pobuda v imenu kmetov za pogovor s policijo glede
sankcioniranja neočiščenih cest od njive do silosa za
hrambo krme, ki jim jih zaradi slabega vremena kljub trudu
ne uspe pravočasno očistiti
15. Dušan Kaplan
9001-5/2016 – 340 Modifikacija odloka o cestne prometu v Novem mestu
(ustna pobuda) Pobuda za modifikacijo odloka o cestne prometu v Novem
mestu v delu, ki se nanaša na dovolilnice za parkiranje
(dovolilnice so izdane na lastnika vozila: kaj pa lizing,
službena vozila, podnajemniki) tako, da se dovolilnice
izdajajo na dejanske prebivalce.
16. Alojz Kobe
9001-5/2016 – 341 Pobuda za brezplačno oddajo poslovnih prostorov v
(ustna in pisna pobuda) najem TV Novo mesto
Pobuda Mestni občini Novo mesto in Komunali Novo
mesto, da se TV Novo mesto odda v brezplačen najem
poslovne prostore na lokaciji Podbevškova ulica 12.
Obrazložitev:
Iz odgovora na svetniško vprašanje št. 9001-5/2016-317 je
razvidno, da je bil strošek oglaševanja preko TV Novo
mesto za Komunalo Novo mesto, v obdobju od 1.1.2016
do 30.6.2016 večji od prihodkov, katere je Komunala novo
mesto iztržila za oddajanje 328 m2 poslovnih prostorov TV
Novo mesto.
Glede na monopolno vlogo javnega podjetja se postavlja
vprašanje ali je potrebno, da podjetje nameni toliko
davkoplačevalskega denarja izključno za samopromocijo
ter oglaševanje vsebine, ki so že v principu financirane v
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okviru posameznih projektov (npr gradnja vodarn).
Občane namreč večinoma ne zanima ne trajnostni razvoj
Komunale in ne dnevi odprtih vrat ampak jih prvenstveno
zanima za kakšno ceno jim bodo na voljo kvalitetne
komunalne storitve, ki so zaradi stroškov samopromocije
posledično višje.
Z brezplačnim oddajanjem poslovnih prostorov v najem TV
Novo
mesto
bo
dosežena
večja
neodvisnost,
transparentnost in objektivnost TV Novo mesto ob enakem
finančnem učinku za občino.
17. Alojz Kobe
Pobuda da Komunala Novo mesto ob izdaji računov
9001-5/2016 – 342 obvesti vse uporabnike o možnosti združevanja
(ustna in pisna pobuda) računov in o potrebnem postopku
Pobuda, da Komunala ob izdaji računov obvesti vse
uporabnike o možnosti združevanja računov in o
potrebnem postopku.
Iz odgovora na svetniško pobudo Komunali Številka: 90015/2016-316 Pobuda, da se za posameznega uporabnika
oziroma gospodinjstvo združi račune za vse opravljene
storitve. In odgovora da je združitev možna že tudi sedaj.
Glede na specifiko Mestne občine Novo mesto ima veliko
občanov vsaj dva priključka vodovoda (npr. hiša in
zidanica), posledično temu pa od Komunale Novo mesto
dobijo dva računa za opravljene storitve. Z združitvijo
stroškov vseh storitev v en račun bi privarčevali tako pri
Komunali Novo mesto pri izdaji računov, kot tudi občani,
ko bi plačali samo eno provizijo za plačilo storitev.
18. Marko Dvornik
9001-5/2016 – 343 Odvodnjavanje na parkirišču na Straški cesti
(ustna pobuda) Pobuda, da se uredi odvodnjavanje na parkirišču ob
Straški cesti, ki je ob vsakem večjem deževju poplavljeno.
19. Marko Dvornik
9001-5/2016 – 344 Narodni dom
(ustna pobuda) Sklep Odbora za družbene dejavnosti, da je izhodišče za
začetke obnovitvenih del na Narodnem domu predhodna
izpraznitev le-tega.
Podpora aktivnosti župana v zvezi z Narodnim domom.
20. Mojca Špec Potočar
9001-5/2016 – 345
21. Mojca Špec Potočar
9001-5/2016 – 346 Kamere in varnost na avtobusni postaji
(ustno vprašanje) Vprašanje, kako vplivajo kamere oz. kaj prinaša video
nadzor na varnost na avtobusni postaji.
22. Mojca Špec Potočar
9001-5/2016 – 347 Koši za odpadke na Marofu
(ustna pobuda) Pobuda, da se postavi koše za odpadke na Marofu.
23. Mag. Adolf Zupan
9001-5/2016 – 348 Povračila danih sredstev po smrti prejemnika
skladno z
(pisno vprašanje) Vprašanje, koliko dobi približno na leto
zakonom po smrti prejemnikov » vrnjenih « finančnih
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sredstev « v primerjavi s skupno namenjenimi sredstvi
za izvajanje socialno varstvenega programa, ki dosega v
zadnjem obdobju v proračunu že okrog 600.000,00 eur
letno ?
Obrazložitev:
V DeSUS-u se z nekaterimi DU aktivno vključujemo v
pripravo vsebine, ki naj bi bila zapisana v Strategiji razvoj
MO Novo mesto za obdobje do leta 2030.
Ob tem smo bili na okrogli mizi, na kateri je zelo
kakovostno to tematiko predstavila vaša sodelavka OU
gospa Jerič Mateja, informirani o okrog 600.000,00 eur
različnih vrst pomoči starejšim in tudi nekaterim drugim
posebej ranljivim skupinam.
24. Mag. Adolf Zupan
9001-5/2016 – 349 Brezplačni prevoz na mestnem avtobusu za
(pisno pobudo) upokojence in študente Mestne občine Novo
mesto
Pobuda županu in OU, da bi upokojenci in študentje s
stalnim prebivališčem v MO Novo mesto imeli pravico do
brezplačnega prevoza na mestnem avtobusu.
S tem bi dosegli na eni strani večjo zasedenost, na drugi
pa za občino to ne bi predstavljajo skoraj nikakršnega
stroška. Če je temu drugače, prosim izračun.
V kolikor bi to predstavljajo prevelik strošek, prosim
izračun, kaj bi to pomenil brezplačen prevoz nad določeno
starostjo, večji popust pri nakupu karte in podobno. S
takim načinom bi lahko privabili k sodelovanju tudi
sosednje občine, ki bi prispevale za plačilo svojih občanov.
Podobni primeri so po svetu poznani ( npr. ; v Kanadi
upokojenec lahko kupi ribiško karto za 20 dolarjev in ima
pravico loviti v vseh vodah na območju te države.
25. Mag. Adolf Zupan
9001-5/2016 – 350 Izlivi iz kanala meteorne kanalizacije pri kandijskem
(pisno pobudo) mostu
Pobuda županu oz. Občinski upravi MO Novo mesto na
pobudo več soobčanov, da se ugotovi, zakaj prihaja ob
večjih nalivih iz kanala meteorne kanalizacije na levi
strani kandijskega mostu gledano v smeri nekdanjega
hotel Kandija do izliva umazane in smrdeče vode po
fekalija, pomešano z odpadki iz sanitarij, fekalnih
odpadkov, večjih količin toaletnega papirja in robčkov ter
podobnih predmetov.
Po mnenju nekaterih opazovalcev do tega v hujši obliki
prihaja po opravili sanaciji kanalizacije na Kandijski cesti.
26. Mag. Adolf Zupan
9001-5/2016 – 351 Stanje števila bobrov na območju mesta
(pisno pobudo) Pobuda OU, da skupaj s pristojnimi organi pravočasno
prouči stanje števila bobrov na območju mesta in
pravočasno pripravi oz. zaprosi pristojne organe za
njihovo ukrepanje pri zagotovitvi takega števila bobrov na
območju mesta, ki ne bodo povzročali nepopravljive škode
pri podiranju drevja na brežini Krke in Težke vode.
Obrazložitev:
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V zadnjih letih se je na navedeno območje naselilo več
bobrov, kar zagotovo bogati naše naravno okolje.
Toda z novimi stanovalci prihaja do nepopravljive škode
pri podiranju dreves na bregovih Krke in Težke vode, po
katerih značilnosti je naše mesto nekaj posebnega. Da je
temu tako, dokazuje tudi v letu 2009 prejeto priznanje za
"najlepše rečno mesto v Sloveniji", ki ga je dolenjski
prestolnici podelil Švicarski odbor za turistične nagrade.
Bobri prihajajo izven struge reke tudi na bližnje sadovnjake
( družina Rozman ob Težki vodi ) in tudi tam delajo škodo
z podiranjem sadnega drevja.
Krka zdravilišča so nadaljnjo škodo na bregovih Krke v
bližini Otočca že ovila v kovinsko mrežo. Nekaj takega ali
kaj drugega bi bilo še pred to zimo storiti tudi v Novem
mestu.
Lastniki ob bregovih Krke se srečujemo tudi z
nepoznavanjem zahtev zavarovalnice v primeru škod na
zasebnih drevninah ( prijava škode v 48 urah…).
Povsem pa je drevje prepuščeno uničevanju izven
zasebnih zemljišč.
27. Mag. Adolf Zupan
9001-5/2016 – 352 Saniranje stopnišča iz sprehajališča na koncu
(pisno pobudo) Pugljeve ulice v smeri Loke na ulico Na bregu
Pobuda, da se v čim prejšnjem času sanira izredno slabo
(slabo prehodno, celo nevarno in zanemarjeno) stopnišče
iz sprehajališča na koncu Pugljeve ulice v smeri Loke na
ulico Na bregu (konec stopnišča pri bivši restavraciji Na
bregu).
Obrazložitev:
Name kot občinskega svetnika sta se obrnila dva krajana
iz Pugljeve ulice in pojasnila, da večkrat prejemajo
nekateri ti stanovalci od sprehajalcev in turistov z
zaprosilom, da si ogledam stanje.
Iz pregleda stanja resnično izhaja zanemarjeno in nevarno
stanje. Očitno je bilo to stopnišče v prizadevanjih občine
za čim bolj urejeno okolje v mestu verjetno spregledano.
Na začetku stopnic je tudi zelo zanemarjen vhod v
nekdanje provizorij zaklonišče, kar stanje še dodatno
poslabša.
Ob ogledu stanja je bilo tudi ugotovljeno, da je neurejeno
stanje ob stavbi nekdanjega javnega stranišča na Pugljevi
ulici in polomljena betonska ograja na ulici nad tem
objektom (v izteku na Glavni trg oz. Kandijski most).

*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje vsem prisotnim ter zaključil sejo ob
21.50 uri.
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Številka: 9001-6/2016
Datum: 20. 10. 2016

Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
višji svetovalec za občinski svet
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Priloge:
Priloga 1: amandma k 4. členu predloga sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih Mestne občine Novo mesto
Priloga 2: amandma k 3. členu predloga sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih Mestne občine Novo mesto

Seja je tonsko posneta
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