ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 14.
februarja 2013, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7 (Rotovţ)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, ţupan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.

K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti
V skladu z drugim odstavkom 28. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.10 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 43. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno se je seje udeleţila ena svetnica (Dušica Balaţek), tako da je bilo na seji prisotnih
28 članic in članov Občinskega sveta.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan Bukovec, dr. Vida
Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaţ Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Vanja
Kolenc, Tomaţ Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko Kriţman, Gregor Macedoni, Janez
Malenšek, Joţe Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag. Mojca Špec
Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik.
Odsotni: mag. Renata Zupančič, ki je svojo odsotnost opravičila, in Bojan Kekec.
b) občinska uprava:
Alojzij Muhič, ţupan Mestne občine Novo mesto;
predstavniki občinske uprave:
Borut Novak, direktor občinske uprave,
Sandra Boršič, Kabinet ţupana,
mag. Joţe Kobe, vodja Urada za gospodarske javne sluţbe, okolje in promet,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo,
Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoţenjske zadeve in kmetijstvo,

Judita Pirc, Kabinet ţupana,
Tomaţ Praznik, Urad za prostor,
Monika Meţan, Oddelek za pravne zadeve,
Jure Duh, Urad za gospodarske javne sluţbe, okolje in promet,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Peter Fabjančič, Oddelek za občinski svet,
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.
c) ostali prisotni:
Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
Mateja Kaudek, Topos, d.o.o (pri 4. točki),
Dušan Granda, Topos, d.o.o. (pri 4. točki),
Lidija Ţibert, Dolnov, d.o.o. (pri 4. točki),
Peter Ţibert, Dolnov, d.o.o. (pri 4. točki),
predstavniki medijev.
Ţupan je obvestil članice in člane Občinskega sveta o objavljenih gradivih za sejo, in sicer:
da so bila v skladu s poslovniškimi določili na spletni strani v poslovniških rokih
objavljena gradiva za vse točke dnevnega reda ter en dan prej in na dan seje še:
čistopis dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
Okvirni koledar sej Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za leto 2013,
Poročilo o izvedenih postopkih zaposlitev v občinski upravi, občinskih javnih zavodih in
podjetjih (odgovor na sklep Občinskega sveta MO NM, št. 402),
Informacija o opustitvi dela drţavne ceste RT-920 Vahta - Gabrje,
poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (kadrovske zadeve),
poročila delovnih teles ter
gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda, posredovano na klop (Stališče
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do potencialne prodaje drţavnih deleţev
v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto).

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Razširitev dnevnega reda
1.
Ţupan je na seji predlagal razširitev dnevnega reda seje z novo točko:
- Informacija o opustitvi dela drţavne ceste RT-920 Vahta – Gabrje.
2.
Rafko Kriţman in skupina svetnikov je na seji predlagal razširitev dnevnega reda seje z novo
točko:
- Stališče Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do potencialne prodaje
drţavnih deleţev v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.
V razpravi je sodeloval Matic Vidic (v čem je namen predlagane točke o nameravani prodaji
deleţev v Krki, d.d.; ne sme biti sama sebi namen). Na vprašanje o razlogih za uvrstitev
točke je odgovarjal predlagatelj točke Rafko Kriţman, svetnik občinskega sveta.
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S K L E P št. 403
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o razširitvi dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet razširja dnevni red 20. S
seje z novima točkama:
Informacija o opustitvi dela drţavne ceste RT-920 Vahta – Gabrje (25 ZA, 0 PROTI)
Stališče Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do potencialne prodaje
drţavnih deleţev v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto (24 ZA, 0 PROTI)
Gregor Macedoni je v okviru določanja dnevnega reda opozoril na to, da je bila predprejšnjo
sejo sprejeta Strategija upravljanja kapitalskih naloţb MO NM in na predhodni seji
obravnavan finančni načrt sprejemanja le-te za leto 2013; bilo tudi obljubljeno, da bo skupaj s
finančnim planom pripravljen tudi letni program razpolaganja z nepremičninami; ker do sedaj
to ni bilo realizirano, ţeli, da se v zapisniku še enkrat evidentira njegova pobuda in da se do
naslednje seje tudi realizira.
II.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 404
Občinski svet je po razpravi z večino glasov določil naslednji
dnevni red
20. seje Občinskega sveta Mestne občini Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške
Košenice – 2 – druga obravnava
4. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina
– zahod – prva obravnava
5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za
skrajšani postopek)
6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
7. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Novo mesto za leto 2012 in plan dela za leto 2013
8. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto
2012
9. Premoţenjsko – pravne zadeve
9.1 Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto
2013
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10.

11.
12.
13.

9.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o.
1455 - Bršljin
9.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1327/5
in parc. št. 1327/7, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu
9.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3760/3,
k.o. 479 – Brusnice
9.5 Predlog sklepa o določitvi odškodnine za ustanovitev sluţnosti na
nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto za gradnjo elektronskih
komunikacijskih omreţij na območju naselja Novo mesto
Kadrovske zadeve
10.1 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stopiče
10.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Ekonomska šola Novo mesto
10.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
10.4 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja in
nagrade
10.5 Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine Novo mesto
10.6 Predlog sklepa – mnenja o kandidatki za direktorico Doma starejših občanov
Novo mesto
10.7 Predlog sklepa za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
Informacija o opustitvi dela drţavne ceste RT-920 Vahta – Gabrje
Stališče Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do potencialne prodaje
drţavnih deleţev v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto
III.
Obravnava po skrajšanem postopku

Ţupan je v skladu s prvo alinejo 92. člena Poslovnika predlagal sprejem po skrajšanem
postopku v paketu za odloka pod 5. in 6. točko dnevnega reda:
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto in
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto.
Prijav k razpravi na seji ni bilo.
S K L E P št. 405
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog ţupana brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi predlogov odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo po skrajšanem postopku obravnaval
odloka pod točkama 5 in 6:
5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto,
6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)
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IV.
Zdruţitve obravnave točk
Ţupan je v skladu z 29. členom poslovnika predlagal zdruţitev obravnave vseh podtočk pri 9.
točki dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 406
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 26. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog ţupana brez razprave sprejel
sklep
o zdruţitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo
za podtočke od 9.1 do 9.5.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: nima pripomb na vsebino zapisnika, pač pa sporoča medijem, da si v zvezi z
razpravo o politični stranki SDS na prejšnji seji in njegovem komentarju na njeno delovanje,
le-tega natančno preberejo, saj zapisnik pravilno povzema njegov komentar, mediji pa so ga
navajali posplošeno.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi
potrdil
zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 20. 12.
2012 v predloţeni vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške
Košenice - 2 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnih teles.
Uvodna obrazloţitev na seji ni bila potrebna.
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Mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je na seji podal poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je z večino glasov sprejel
S K L E P št. 407
Občinski svet MONM je obravnaval usklajeni predlog Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Regrške Košenice – 2 in ga sprejel z Odlokom o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 v predloţenem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh MONM.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Dopolnjen osnutek odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina - zahod – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazloţitev na seji sta podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Mateja
Kaudek, Topos, d.o.o.
Mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je podal poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec:
Ali se bodo vsa predvidena stanovanja prodala; pomislek glede ureditve stoječega prometa –
parkiranih vozil in ali je z vidika varnosti dovolj prostora med zgradbami v primeru morebitne
nesreče in dostopa urgentnih vozil; investitor pozablja, da tukaj ţivijo ljudje, zato je treba
predvideti pogoje: zelenice naj bodo zgrajene tako, da bodo sluţile svojemu namenu, dovolj
velike, z zelenjem in zadostno pokritostjo z drevesi ter z dovolj velikimi igrišči; nove soseske
so interes kapitala, »betonske škatle«, investitor pozablja, da tukaj ţivijo ljudje; od investitorja
zahtevati, da bo investicijo zaključil in dokončno uredil, ne pa pustil nedokončano in
neurejeno okolico.
Slavko Gegič:
Velik problem v tem delu mesta je promet; v preteklosti se je veliko gradilo, prometna
infrastruktura pa se ni prilagajala novim gradnjam; bojazen, da se bo s predstavljenim
projektom obstoječe stanje prometa in samega bivanja še poslabšalo; ali investitor ponuja
tudi kakšen nadstandard v pogojih bivanja poleg predvidene zelenice; kako so predvidene
časovnice – potek gradnje, da investicija ne bo le začeta, temveč tudi dokončana z
odstranjenim in pospravljenim odvečnim gradbenim materialom ter dokončno urejeno
okolico; investitorja natančno zavezati glede časovnice v pisni obliki in te roke tudi
upoštevati.
Andrej Resman:
Opozorilo, da se natančno pretehta prometna ureditev v tem delu mesta, saj je ţe dobil
odgovor, da je sedanji pretok prometa slab na kriţišču v Irči vasi – Brod in če se to ne bo
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uredilo, bo z novo zgrajeno sosesko tako to kriţišče kot tudi priključek Westrove ulice na
Šmihelsko cesto še bolj obremenjen s prometom; zaradi tega je potrebno pretehtati in
poiskati še dodatno rešitev glede ureditve prometa v tem delu mesta.
Matic Vidic:
Ali je povpraševanje po novih stanovanjih, ali je smotrna taka gradnja glede na trenutni trend
povpraševanja?
Zvonimir Novak:
V projektu ni zasledil prometne študije, ki bi po novem urejala dostop iz teh objektov do
glavne ceste Dolenjske Toplice – Novo mesto; pred kratkim sprejet ureditveni načrt Brod –
Drage tudi predvideva povečanje prebivalstva za 1.500 ljudi, prav tako Šipčev hrib, širil se bo
tudi Šolski center, ki predvideva sprejeti dodatno število novih dijakov, še vedno pa ostaja le
eno semaforizirano kriţišče; avtobusna postaja – ali bo v drugi fazi realizirana; zelene
površine so zarisane na zemlji, ki je v privatni lastni in je ni še nihče odkupil.
Na vprašanja je na seji odgovarjala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Občinski svet je z večino glasov sprejel
S K L E P št. 408
1.

2.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval dopolnjen osnutek
občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina - zahod in ga potrdil z
odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina - zahod v prvi
obravnavi.
Pripombe Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo kot
pripombe, podane v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega
akta.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto –
prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za druţbene
dejavnosti.
Uvodno obrazloţitev na seji je podal Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino.
Poročilo delovnega telesa je na seji podal:
Slavko Gegič, predsednik Odbora za druţbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec:
Kako naj ima kandidat z visokošolsko izobrazbo s specializacijo za direktorja šest let
delovnih izkušenj, ko pa je zaposlitev teţko dobiti.
Andrej Resman:
Predlog, da se v 13. členu odloka besedna zveza »s soglasjem ţupana« spremeni v »s
soglasjem ustanovitelja«; ravno tako se naj ta besedna zveza zamenja pri imenovanju vršilca
dolţnosti.
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Ivan Grill:
Nelogično, da se gre v niţanje standardov pri razpisnih pogojih za imenovanje direktorja pri
tako pomembnem zavodu, kot je URS; predlaga in prosi, da se občinskemu svetu v
najkrajšem moţnem času predstavi, kaj URS dejansko opravlja, kakšno je njegovo
poslanstvo in kakšni so njegovi konkretni rezultati; na podlagi predstavljenega bi se občinski
svet odločil, ali je obstoj tega zavoda v naprej tisto, kar se od njega pričakuje; zaradi
navedenih pomislekov nepodpora predlogu odloka.
Gregor Macedoni:
Predlaga, da v predlogu odloka ostane dikcija, da vršilca dolţnosti direktorja imenuje ţupan,
ker je samo v.d.-jevstvo s svojo formo omejeno; javni razpis se mora objaviti v določenem
roku in v takem primeru, ko je potrebno dati soglasje ustanovitelja, javni zavod pa mora
delovati nemoteno, se lahko pristane, da je to zastopnik ustanovitelja – ţupan in ne občinski
svet; strinjanje da je potrebno določene aktivnosti v javnem zavodu izpeljati, in del tega je
tudi predlog, podan s strani javnega zavoda; obrazloţil tudi, zakaj predlog o niţanju kriterijev
za imenovanje direktorja: ob danih kriterijih se teţko najde ustrezen kandidat, danes javni
zavod opravlja drugačno poslanstvo kot pa ob ustanovitvi (danes manj raziskovalne
dejavnosti, več operativnih nalog in lobistične dejavnosti, kar zahteva drugačne karakteristike
vodenja procesov).
Andrej Resman:
Glede na to, da ima G. Macedoni na tem področju več izkušenj, se strinja z njegovim
argumentom in predlogom, zato umika svoj predlog za spremembo 13. člena.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 409
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
1.
spremembi
predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto:
V 3. členu se v drugem odstavku beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedo
»ţupan«.
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetih
sprememb pod točko 1.
(26 ZA, 1 PROTI)

II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
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ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto v drugi obravnavi
(26 ZA, 1 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za druţbene
dejavnosti.
Uvodno obrazloţitev na seji je podala Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in
socialo.
Poročilo delovnega telesa je na seji podal:
Slavko Gegič, predsednik Odbora za druţbene dejavnosti (amandmaji odbora).
Ivan Grill:
Ţe naslov iz časopisa Dnevnik: Ali občina spet pripravlja teren za izbrance? kaţe na to, da
so tudi novinarji ţe spregledali namen spremembe odloka; dosedanje izkušnje kaţejo, da
glas predsednika sveta zavoda niti enkrat ni pretehtal odločitev ostalih članov; razlogi za
spremembo odloka so drugje, zato nepodpora odloku.
Andrej Resman:
Kakšen nivo znanja svetovnega tujega jezika je zahtevan?
Gregor Macedoni:
Z namenom odprave dvomov, predlog spremembe sedanjega 6. člena odloka (amandma, ki
se glasi: »Postopki za imenovanje dodatnega člana sveta zavoda se začnejo v tridesetih
dneh po sprejetju tega odloka«); nič ni narobe, če ima občina večje število predstavnikov v
svetu zavoda, ne vidi pa razloga, da se zato na novo konstituira svet javnega zavoda; za
člane sveta zavoda, ki imajo z zavodom morebitne poslovne povezave, je potrebno to javno
razčistiti in predlagati zamenjavo, če se to izkaţe za potrebno.
Milena Bartelj:
Po njenih informacijah se s spremembo tega odloka pripravlja teren za kandidatko za novo
direktorico zavoda.
Na vprašanja je na seji odgovarjal Borut Novak, direktor Občinske uprave.
Občinski svet je po razpravi po skrajšanem postopku z večino glasov sprejel
S K L E P št. 410
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
amandmaje
k predlogu odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava.
(predlagatelj: Odbor za druţbene dejavnosti)
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1. Spremeni se preambula odloka tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 45/1994, 45/1994 – odl. US: UI-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/94, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP), 26.
in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/2007 – UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl. US: UI210/210), 20. člena
Zakona o knjiţničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
____. seji dne __________ sprejel…«
2. Doda se nov 4. člen, ki se glasi:
V 23. členu se pred zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»- sprejema pravila zavoda s soglasjem ustanovitelja,«.
3. V predlogu odloka se ustrezno preštevilčijo členi od 4. člena dalje.
4. Spremeni se rok začetka veljavnosti odloka tako, da se 8. člen glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
(24 ZA, 1 PROTI)
II.
Občinski svet z večino glasov proti
ni sprejel
predloga amandmaja
k 6. členu predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava.
(predlagatelj: Gregor Macedoni)
6. člen predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto se zamenja z novim členom, ki se glasi: »Postopki za
imenovanje dodatnega člana Sveta zavoda se začnejo v 30 dneh po sprejetju tega odloka.«
(11 ZA, 15 PROTI)
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnice Mirana
Jarca Novo mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetih sprememb pod točko 1.
(23 ZA, 4 PROTI)

IV.
Občinski svet z večino glasov proti
ni sprejel
predloga amandmaja k 6. členu predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto – druga obravnava.
(predlagatelj: Gregor Macedoni)
6. člen predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto se zamenja z novim členom, ki se glasi: »Postopki za
imenovanje dodatnega člana Sveta zavoda se začnejo v 30 dneh po sprejetju tega odloka.«
(9 ZA, 13 PROTI)
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V.
Občinski svet je z večino glasov sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto v drugi
obravnavi.
(19 ZA, 6 PROTI)

K 7. točki
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo
mesto za leto 2012 in plan dela za leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet ter
Odbora za druţbene dejavnosti.
Uvodno obrazloţitev je na seji podal Jure Duh, Urad za gospodarske javne sluţbe, okolje in
promet.
Poročilo delovnih teles sta podala:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet,
Slavko Gegič, predsednik Odbora za druţbene dejavnosti.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec:
Poročilo dobro pripravljeno; Svet dobro deluje; vprašanje ţupanu, ali je v naslednjem letu
moţno povečanje sredstev za delovanje sveta; ali svet deluje preventivno pri vzgoji ne samo
po šolah pri mlajših Romih, temveč tudi pri starejših Romih, ki ţe imajo vozniška dovoljenja
in so jih nekateri tudi ţe izgubili zaradi alkohola in drugih prekrškov – ali ima Svet za takšne
primere predvidene kakšne tečaje z njimi oziroma druge aktivnosti v smislu obnove
cestnoprometnih predpisov; predlaga, da se v plan dela uvrsti tudi ta naloga.
Na vprašanja je odgovoril Alojzij Muhič, ţupan Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 411
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Novo mesto za leto 2012 in
plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo
mesto za leto 2013.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 8. točki
Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za priznanja in nagrade, je bilo objavljeno na spletni
strani v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodno obrazloţitev na seji je podal Rafko Kriţman, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec:
Pohvala, da je komisija za priznanja in nagrade izbrala tudi Avguštino Lah; ţe sam je pred
dvema letoma predlagal gospo za priznanje; za ostale kandidate izraţa pomisleke: vsak
dela/je delal v svojem poklicu in za to dobil tudi plačilo in ni potrebe za dodatno plačilo s
strani občine.
Gregor Macedoni:
Vprašanje komisiji, kakšno je stališče članov komisije do kandidatov za priznanja, o katerih
se je na občinskem svetu pred leti ţe glasovalo in niso dobili podpore?
Dušica Balaţek:
Strinja se z I. Bukovcem glede predloga za občinsko priznanje za delo v korist Romov;
mnenje, da je potrebno širšo javnost opozarjati predvsem na manj urejena naselja, saj so
poleg romskega naselja v Šmihelu druga romska naselja veliko bolj potrebna pomoči, da
bodo enakovredna naselju v Šmihelu in ostalim krajevnim skupnostim v občini; ne nasprotuje
dodelitvi priznanja kandidatu za dolgoletno delo pri razreševanju romske problematike v
Mestni občini Novo mesto.
Matic Vidic:
Sugestija, da naj bo pri izbiri kandidatov za priznanja ključno to, da morajo biti le-ti s svojim
ţivljenjem zgledni ljudje v vseh pogledih in na vseh področjih; vprašanje ali so predlagani
kandidati res zgled v vseh pogledih?
Andrej Resman:
Komisiji predlaga, da v bodoče prevetri vse predloge za priznanja, na tak način pa se ta
priznanja in nagrade razvrednotijo in ni nujno, da so vedno podeljena vsa razpisana
priznanja in nagrade.
Na razpravo je na seji odgovarjal Rafko Kriţman, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
Ţupan je glede na razpravo predlagal:
ločeno glasovanj za kandidata za naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto,
Antona Starca ter za kandidata za grb Mestne občine Novo mesto Bojana Tudijo ter
skupno glasovanje za vse ostale predlagane kandidate, o katerih ni bilo razprave.
S K L E P št. 412
Občinski svet podeli
naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Antonu Starcu, dr.med.,
za trajne doseţke na področju zdravstva, humanitarnih dejavnosti in razvoju Mestne občine
Novo mesto.
(20 ZA, 0 PROTI)
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S K L E P št. 413
Občinski svet podeli
grb Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Bojanu Tudiji
za dolgoletne uspehe pri vključevanju in sodelovanju romske skupnosti.
(16 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 414
Občinski svet podeli
nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Avguštini Lah
za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju.
S K L E P št. 415
Občinski svet podeli
nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Rozaliji Rkman
za pomembnejše trajne uspehe na druţbenem in humanitarnem področju.
S K L E P št. 416
Občinski svet podeli
Trdinovo nagrado za leto 2012
Andreju Gerbcu
za pomembnejše uspehe na umetniškem področju.
S K L E P št. 417
Občinski svet podeli
Trdinovo nagrado za leto 2012
Majdi Nemanič
za pomembnejše uspehe na področju ljudskega izročila in folklorne dejavnosti.

S K L E P št. 418
Občinski svet podeli
grb Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Matjaţu Šinkovcu
za dolgoletno nesebično darovanje krvi.
S K L E P št. 419
Občinski svet sprejme
sklep
o določitvi višine denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012
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Višina posamezne nagrade za leto 2012 ostane enaka kot v letu 2011 in zanaša:
- nagrada Mestne občine Novo mesto 2.000 EUR neto in
- Trdinova nagrada znaša 2.000 EUR neto.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Premoţenjsko – pravne zadeve
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je Občinski svet opravil skupno
obravnavo po skrajšanem postopku za vse predloge sklepov od podtočke 9.1 do 9.5.
9.1 Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto
2013
9.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o. 1455
– Bršljin
9.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1327/5 in
parc. št. 1327/7, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu
9.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3760/3,
k.o. 479 – Brusnice
9.5 Predlog sklepa o določitvi odškodnine za ustanovitev sluţnosti na nepremičninah
v lasti Mestne občine Novo mesto za gradnjo elektronskih komunikacijskih
omreţij na območju naselja Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazloţitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Jiri Volt:
Predlaga, da se seznam plana razpolaganja z nepremičnim premoţenjem dopolni z
vsebinami, ki jih predlaga matični odbor.
Ivan Grill:
Vprašanje in sugestija: ţe nekaj let se ugotavlja, da je izplen prodaje občinskih nepremičnin
daleč pod pričakovanji, zato vprašanje. Vprašanje, ali nepremičnino, ki jo občina prodaja,
sodno zapriseţeni izvedenec pogleda na terenu, kako nepremičnina zgleda ali to dela le iz
pisarne; postavljati je potrebno realne, trţne cene nepremičnin.
Na vprašanja sta na seji odgovarjala Alojzij Muhič, ţupan Mestne občine Novo mesto, in
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoţenjske zadeve in kmetijstvo.
Občinski svet je po razpravi s skupnim glasovanje sprejel naslednje sklepe
S K L E P št. 420

14

1.
2.

Občinski svet sprejme Prvo dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoţenjem za leto 2013 v predloţeni vsebini.
Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega premoţenja, ki je navedeno v
prvi dopolnitvi letnega načrta razpolaganja (prodaja) z nepremičnim premoţenjem
za leto 2013.
S K L E P št. 421
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o. 1455 - Bršljin

1.
2.

Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 1031/5, k.o. 1455 - Bršljin, predstavlja javno
dobro lokalnega pomena.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o. 1455 - Bršljin,
z dovoljenjem za vknjiţbo lastninske pravice na ime Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri predmetni
nepremičnini.

S K L E P št. 422
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1327/5 in 1327/7, obe k.o.
1484 – Šmihel pri Novem mestu
1. Ugotovi se, da nepremičnini parc. št. 1327/5 in 1327/7, obe k.o. 1484 - Šmihel pri
Novem mestu, predstavljata javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1327/5 in 1327/7, obe k.o.
1484 - Šmihel pri Novem mestu, z dovoljenjem za vknjiţbo lastninske pravice na
ime Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična
številka 5883288000, pri predmetnih nepremičninah.
S K L E P št. 423
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični parc. št. 3760/3, k.o. 1479 – Brusnice
1. Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 3760/3, k.o. 1479 - Brusnice, predstavlja javno
dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3760/3, k.o. 1479 Brusnice, z dovoljenjem za vknjiţbo lastninske pravice na ime Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri
predmetni nepremičnini.
S K L E P št. 424
Odškodnina za ustanovitev sluţnosti za izgradnjo elektronskih komunikacijskih
omreţij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo
mesto, na območju naselja Novo mesto, znaša 6 EUR/m2.
( 23 ZA, 0 PROTI)
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K 10. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vse
podtočke, je bilo objavljeno na spletni strani na dan seje.
10.1 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stopiče
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 425
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje o kandidatih
mag. Mateji ANDREJČIČ in
Damirju MARKOVIĆU
za ravnatelja Osnovne šole Stopiče.
Občinski svet daje prednost pri imenovanju za ravnatelja mag. Mateji Andrejčič,
sedanji ravnateljici, ker na njeno dosedanje delo in vodenje šole ni bilo pripomb.
(25 ZA, 0 PROTI)

10.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Ekonomska šola Novo mesto
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval:
Matic Vidic:
Stranka SLS ima pri kadrovskih zadevah prevladujoč deleţ in s tem se ne strinja.
S K L E P št. 426
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Igorja ILARJA, roj. 1974,
Stopiče, Črmošnjice pri Stopičah 21,
za predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Ekonomska šola Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(22 ZA, 3 PROTI)
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10.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 427
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Janeza PLANINŠKA, roj. 1959,
Novo mesto, Pod Trško Goro 98a,
za člana Odbora za gospodarstvo
do izteka mandata odboru.
(25 ZA, 0 PROTI)
10.4 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja in
nagrade
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: strinjanje z imenovanjem člana iz stranke Desus.
Joţe Miklič: zahvala M. Vidicu za podporo.
Gregor Macedoni: podpora kandidatu DeSUS-a.
S K L E P št. 428
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Antona DRAGANA, roj. 1946,
Novo mesto, Cesta brigad 47,
za člana Komisije za priznanja in nagrade
do izteka mandata komisiji.
(26 ZA, 0 PROTI)

10.5 Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine Novo mesto
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
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S K L E P št. 429
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Vesno DULAR, Jurka vas 33,
za direktorico javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
za mandatno dobo pet let.
Mandat direktorici se prične 1.5.2013.
(21 ZA, 0 PROTI)
10.6 Predlog sklepa – mnenja o kandidatki za direktorico Doma starejših občanov
Novo mesto
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 430
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
o Mileni DULAR, Smolenja vas 41,
izbrani kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)
10.7 Predlog sklepa za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Uvodno obrazloţitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval:
Matic Vidic: isto mnenje kot pri točki 10.2.
S K L E P št. 431
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
1.
imenuje
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v naslednji sestavi:
1. Borut ŠUŠTARŠIČ, Adriatic Slovenica,
2. Jure DUH, MONM, Urad za GJS, okolje in promet
3. Irena ČAMPA, Vrtec Pedenjped Novo mesto,
4. Tanja JAKŠE GAZVODA, Dolenjski list,
5. Ivo ŠTEBLAJ, Šolski center Novo mesto,

predsednik,
tajnik,
član,
član,
član,
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6. Ţeljko ZRILIĆ, Policijska uprava Novo mesto,
član,
7. Srečko FALKNER, Polcijska postaja Novo mesto,
član,
8. Marjeta SMOLIČ FERKOLJ, OŠ Grm Novo mesto,
član,
9. Igor ROLIH, Agencija za varnost prometa Novo mesto,član,
10. Gregor ŢAGAR, Avtošola Alfa-B,
član,
11. mag. Franci BAČAR, član občinskega sveta MONM,
član.
2.
Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje Boruta
Šuštaršiča. Za tajnika sveta se imenuje Jureta Duha.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
Članice in člani občinskega sveta so za 20. sejo občinskega sveta dne 14.2.2013 prejeli
pisne odgovore na naslednje pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta, podane
na 19. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:

9003-1/2010/257
9003-1/2010/258
9003-1/2010/259
9003-1/2010/260
9003-1/2010/261
9003-1/2010/262
9003-1/2010/263
9003-1/2010/264
9003-1/2010/265
9003-1/2010/266
9003-1/2010/267
9003-1/2010/268
9003-1/2010/269
9003-1/2010/270
9003-1/2010/271
9003-1/2010/272
9003-1/2010/273
9003-1/2010/274

I.
Ponovni pregled odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
Priključek iz Westrove ulice na Šmihelsko cesto
Mestni potniški promet – Ţibertov hrib
Prometna ureditev v Brezovem Logu
Izobraţevanja v občinski upravi
Revizija najemne pogodbe za poslovne prostore za Razvojno
izobraţevalni center
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno
središče Novo mesto
Zimsko čiščenje cest
Koši za odpadke na Glavnem trgu
Imenovanje Odbora za pripravo in oblikovanje vseh potrebnih
aktivnosti za obeleţitev 650-letnice ustanovitve Novega mesta
Pobuda za zaprtje prometa na delu Glavnega trga in program
aktivnosti in dogodkov
Zemljišče parc. št. 397/1438, k.o. Kandija
Zapornica na parkirišču pred Tušem v Portovalu
Glasovanje na sejah občinskega sveta
Ureditev parkirišča na Šegovi ulici
Nakup prireditvene opreme za Glavni trg
Sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru
Sofinanciranje prometnih zapor Glavnega trga

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 20. seji občinskega sveta dne 14.2.2013 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1. Ivan Bukovec
9003-1/2010/275
(ustna pobuda)

Brezplačno plačevanje poloţnic
Pobuda, ali bi občina uvedla brezplačno plačevanje poloţnic
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Pobudo podprla tudi
Neţka Ivanetič in
Ivan Grill
2. Ivan Bukovec
9003-1/2010/276
(ustno vprašanje)

3. Ivan Bukovec
9003-1/2010/277
(ustno vprašanje)

4. Jiri Volt
9003-1/2010/278
(ustna pobuda)

(brez provizije)? Nekatere občine v Sloveniji so tak sistem ţe
uvedle.
Plačilo poloţnice Zarje, d.o.o., za aneks v višini 42 EUR
Nekaj občanov je od Zarje, d.o.o., dobilo poloţnico za 42 EUR
za plačilo aneksa k osnovni najemni pogodbi. Kaj je podlaga in
kaj je zajeto v vsoto 42 EUR, za katero ni nobene obrazloţitve.
Parcele na Jedinščici
Vprašanje glede parcel na Jedinščici, kjer naj bi se gradil dom
starejših in ki mejijo na romsko naselje. Leta 1965 so bila ta
zemljišča dana občanom v zameno za njihova zemljišča, na
katerih se je gradil takratni IMV.
Danes ţeli občan konkretno parcelo prodati/oddati občini ali
drugemu interesentu, ne ve pa komu oziroma ali ima občina
interes ta zemljišča v bodoče kupovati/najemati. Sedaj od teh
parcel nimajo nobene koristi, plačujejo le davek za zemljišča, ki
pa jih ne uporabljajo.
Moţnost plačevanja kazni na sedeţu Občinskega
inšpektorata na Topliški cesti v Novem mestu
Predlog, da bi občani, ki so dobili nalog za plačilo kazni od
Občinskega inšpektorata, le-tega lahko plačali v gotovini na
sedeţu Občinskega inšpektorata na Topliški cesti v Novem
mestu.

5. Gregor Macedoni
9003-1/2010/279
(ustno vprašanje)

Odobritev povečanega števila vpisnih mest na Gimnazijo
Novo mesto
Kakšne so informacije s strani vlade ob njenem obisku na
Dolenjskem glede odobritve povečanega števila vpisnih mest na
Gimnaziji Novo mesto?
Na vprašanje je na seji ustno odgovoril ţupan.
6. Gregor Macedoni
9003-1/2010/280 Povračilo 1. obroka kotizacije za evropsko prvenstvo v
(ustno vprašanje) košarki
Plačilo 1. obroka kotizacije za evropsko prvenstvo v košarki in
zahteva za povračilo le-te: ali je bila kotizacija občini ţe
povrnjena?
Na vprašanje je na seji ustno odgovoril ţupan.
7. Gregor Macedoni
9003-1/2010/281 Najemnina za RIC
(ustno vprašanje) Najemnina za RIC – 20-letni najem: kakšno je trenutno stanje v
razreševanju te zadeve?
Na vprašanje je na seji ustno odgovoril ţupan.
8. Zvonimir Novak
9003-1/2010/282 Zaščita interesov obstoja delovanja Zavoda za zdravstveno
(ustno vprašanje) varstvo Novo mesto in ukinitev drţavne ceste RT 920
Vahta-Gabrje-Trdinov Vrh
Vprašanje svetniku Ivanu Grillu kot poslancu: kaj je naredil za
zaščito interesov ZZV NM in posledično, da ne bi izgubili
delovnih mest ob načrtovani ukinitvi novomeške enote ZZV ter
kaj namerava storiti kot poslanec v zvezi z enostransko
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prekategorizacijo drţavne ceste RT 920 Vahta - Gabrje Trdinov Vrh.
Na vprašanje je na seji odgovoril svetnik Ivan Grill.
9. Franc Beg
9003-1/2010/283
(ustno/pisno
vprašanje)
10. Franc Beg
9003-1/2010/284
(ustno/pisno
vprašanje)
11. Franc Beg
9003-1/2010/285
(ustno/pisno
vprašanje)

Plačevanje najemnine parkirnih prostorov v garaţi na
Topliški cesti za potrebe RIC-a v višini 6.200 EUR mesečno
Ali občina še vedno plačuje najem parkirnih prostorov (103
mesta) v garaţi na Topliški cesti za potrebe RIC-a v višini 6.200
EUR mesečno?
Poročilo Nadzornega odbora o koncesiji za javno
razsvetljavo
Kaj je ţupan ukrenil v zvezi s poročilom Nadzornega odbora o
koncesiji za javno razsvetljavo?
Pisni zahtevek občine za vračilo kotizacije KZS v zvezi z
evropskim prvenstvom v košarki
Ali lahko svetniki vidijo pisni zahtevek občine za vračilo
kotizacije KZS v zvezi z evropskim prvenstvom v košarki?

12. Slavko Gegič
9003-1/2010/286 Pokritost območja Mestne občine Novo mesto z optičnim
(pisno vprašanje) omreţjem
Vprašanje, kakšna je sedanja pokritost Mestne občine Novo
mesto z optičnimi kabli. Kje so kritične točke? Kakšni so načrti
glede izgradnje omreţja tam, kjer ga še ni ?
13. Slavko Gegič
9003-1/2010/287 Stavba na Novem trgu 6
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali se je v sodnih postopkih, povezanih z objektom na
Novem trgu 6, nekdanji »novi občini«, ţe kaj bistveno
premaknilo? V kateri fazi se postopek nahaja?
Objekt, ki je v vedno slabšem stanju, onesnaţuje podobo mesta
in obremenjuje omejen mestni prostor.
Ali je mogoče v kakorkoli napovedati, kdaj lahko pričakujemo
pozitivne spremembe v zvezi s tem objektom.
Zanima me tudi, ali je moţno pričakovati, da bi bil objekt
porušen v doglednem času?
Ali lahko mestna občina v tem pogledu kakorkoli pospeši
postopke ?
14. Slavko Gegič
9003-1/2010/288 Poimenski prikaz vseh svetniških vprašanj
(pisna pobuda) Predlagam, da se po zgledu Drţavnega zbora, svetniška
vprašanja uredi, ob obstoječi ureditvi, še s prikazom po imenu
posameznega svetnika/svetnice. Kar pomeni, da se pri vsakem
svetniku izpišejo vsa njegova svetniška vprašanja/pobude. In
sicer za celoten mandat, kar pomeni, da je potrebno dodati tudi
tisto obdobje, prvo polovico mandata, ki sedaj še ni prikazana.
Javnost in tudi občinski svetniki nimamo preglednega vpogleda
v svetniška vprašanja in pobude. Če se ţelimo seznaniti z
vsemi, je potrebno pregledovati zapisnike minulih sej, ki so v
enotnem dokumentu, kar oteţuje urejanje podatkov itn.
Sprašujem, ali je mogoče našteto urediti do prihodnje seje
Občinskega sveta ?
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15. Slavko Gegič
9003-1/2010/289 Urejanje prometa na Drski
(pisno vprašanje) Vprašanje, kakšni so načrti in časovnice urejanja prometne
infrastrukture na Drski; zlasti dostop od Šmihelske ulice do
Šolskega centra na Šegovi ulici. Vsakodnevno smo priča
prometnemu infarktu pri Begovi hiši, številni šolarji so vsako jutro
v nevarnosti. Kako in kdaj namerava občina rešiti ta problem, ki
je očiten zlasti ob prometnih konicah in ga OU gotovo dobro
pozna ?
16. Slavko Gegič
9003-1/2010/290 Hiša Hospic v Novem mestu
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali v Novem mestu obstaja hiša Hospic oziroma
kakršnakoli pobuda za ureditev hiše Hospic v Novem mestu.
Kako občinska uprava ocenjuje potrebe po takšni ustanovi in
kakšne so moţnosti za njeno ureditev ?

K 12. točki
Informacija o opustitvi dela drţavne ceste RT-920 Vahta – Gabrje
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani na dan seje, prav tako pa tudi poročilo delovnega
telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodno informacijo na seji podal Alojzij Muhič, ţupan Mestne občine Novo mesto.
Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval
Ivan Bukovec:
ta cesta je bila zgrajena predvsem zaradi tega, ker je v bliţini drţavna meja; cesta mora biti
zato prevozna tudi za policijo in za vojsko.
Občinski svet se je
seznanil
z informacijo o opustitvi dela drţavne ceste RT-920, na odseku Vahta – kriţišče Gabrje
– Trdinov Vrh in z aktivnostmi Mestne občine Novo mesto v zvezi s tem enostranskim
ukrepom.

K 13. točki
Stališče Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
do potencialne prodaje drţavnih deleţev v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto
Uvodno informacijo je podal Rafko Kriţman, svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto in pobudnik uvrstitve točke na dnevni red seje.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Grill:
Podpora predlaganim sklepom; Krka, d.d., je druţbeno odgovorna in podpira tudi razvoj
druţbenih dejavnosti v občini, kar je zasluga vodstva; kar se tiče prodaje drţavnega deleţa,
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drţava še ni sprejela dokončne odločitve; tudi Krkine dividende so stalen prihodek drţave,
kar je smiselno obdrţati tudi v bodoče; sklepi Občinskega sveta so dobrodošli pri razpravah v
Drţavnem zboru, odločujoče vloge pa nimajo.
Gregor Macedoni:
Opozoril na to, da mora biti občinski svet pazljiv pri tem, kakšne sklepe sprejema; čim manj
vmešavanja politike v gospodarstvo; podpora predlaganim sklepom, s tem, da se 4. in 5.
točka črtata, v 2. točki naj se črta beseda »trajno«. Ohranita naj se 1.,2., 3. in 6. točka.
Mag. Miroslav Berger:
Podora predlaganim sklepom; apel poslancem iz Dolenjske, da s svojim delovanjem v
Drţavnem zboru prepričajo Vlado o nesmislu takšnega ravnanja.
Slavko Gegič:
Prav je, da se svetniki opredelijo za sprejem predlaganih sklepov, saj Krka, d.d., igra
pomembno vlogo v našem okolju; strinja se s predlogom svetnika G. Macedonija, da se črta
beseda »trajno« v 2. točki predloga sklepa.
R. Kriţman (replika):
Strinjanje, da se črta beseda »trajno« v 2. točki in 4. točka, točka 5. pa naj se ohrani, ker ima
svoj namen.
Na razpravo in pobude sta odgovarjala Alojzij Muhič, ţupan, ter Rafko Kriţman, svetnik in
pobudnik predlogov sklepov.
S K L E P št. 432
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
stališče
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do potencialne prodaje drţavnih deleţev
v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto:
1.

2.
3.

4.
5.

Ocenjujemo da odprodaja drţavnih deleţev v Krki, tovarni zdravil, d.d., Novo
mesto lahko predstavlja visoko stopnjo tveganja za zastavljene poslovne cilje
podjetja, varnost in kakovost delovnih mest ter posledično za gospodarski in širši
druţbeni razvoj Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto nasprotuje odprodaji drţavni naloţb v Krki, tovarni
zdravil, d. d, Novo mesto.
Vlado RS pozivamo naj uresniči obljubljeno in Krko, d.d., umakne iz sedanje
opredelitve v klasifikaciji naloţb oz. naj jo iz "portfeljskih" naloţb nadgradi vsaj v
"pomembne" naloţbe.
Vlado RS in Drţavni zbor RS pozivamo, da pod nobenim pogojem ne dovolijo
zniţanja obsega naloţb v Krki, d.d., pod kontrolni deleţ, torej 25% + 1 delnica.
Občinski svet pooblašča ţupana Mestne občine Novo mesto, da o sklepih
Občinskega sveta seznani Vlado Republike Slovenije in Drţavni zbor.
(26 ZA, 0 PROTI)

*
Alojzij Muhič, ţupan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Ţupan se je zahvalil sodelujočim za sodelovanje na seji ter zaključil sejo ob 18.45 uri.
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Številka: 9001-1/2013
Datum: 14. 2. 2013

Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
Oddelek za občinski svet

Seja je tonsko posneta
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