PREDLOG

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 17.
decembra 2015, 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.
Poseben pozdrav in zahvalo je župan namenil novomeškim skavtom, ki so pred nadaljevanjem
seje prinesli luč miru iz Betlehema in jo predali županu ter prebrali poslanico.
Članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne je pozdravila in nagovorila dr. Vida Čadonič
Špelič, direktorica Občinske uprave, se zahvalila za sodelovanje in zaželela prijetno in uspešno
novo leto.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da sta odsotnost s seje opravičila dr. Milena Kramar Zupan in
Matjaž Smodiš, udeležbo z zamudo pa je napovedal Jiří Volt.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno se je seje udeležil še svetnik
Jiří Volt (16.40), tako da je bilo na seji skupaj prisotnih 27 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, Nina Jakovljević, Dušan Kaplan, Bojan Kekec,
Alojz Kobe, Mateja Kovačič, Peter Kostrevc, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr.
Janez Povh, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija,
Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan in mag. Renata Zupančič.
Opravičila odsotnost:
dr. Milena Kramar Zupan in Matjaž Smodiš.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Stanislava Bjelajac, Urad za prostor in razvoj,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
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−
−
−
−
−
−

Urban Kramar, Kabinet župana,
Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj,
Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj,
Meta Retar, Kabinet župana,
Suzana Virc, Kabinet župana in
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (pri 12. točki),
− Maja Žunič Fabjančič, predsednica Komisije za pripravo strategije mladih v Mestni občini
Novo mesto (pri 10. točki),
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
poročila delovnih teles.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− odgovor Občinske uprave na sklep Komisije za statut in poslovnik (Proračun za leti 2016 in
2017 – število zaposlenih v Občinski upravi) in
− čistopis predloga dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
− naknadno med samo sejo pa je bilo na klop posredovano še gradivo za točko:
16.5 Imenovanje v.d. direktorja – poveljnika Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika
umaknil
-

8. točko: Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni
občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
z dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Svetnik Alojz Kobe je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal umik 7. točke z dnevnega
reda, in sicer:
- 7. Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto.
V razpravi sta sodelovala Alojz Kobe (obrazložitev predloga za umik točke) in mag. Franc
Bačar.
Na razpravo sta odgovorila župan Gregor Macedoni in Katarina Petan, vodja Urada za finance
in splošne zadeve.
Po razpravi je svetnik Alojz Kobe umaknil svoj predlog za umik 7. točke z dnevnega reda.
*
Mag. Adolf Zupan je predlagal, da se seja Občinskega sveta časovno omeji do 21. ure.
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II.
Razširitev dnevnega reda
Župan v skladu z 38. členom poslovnika ni imel predloga za razširitev dnevnega reda z novimi
točkami.
Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je v skladu
z 38. členom poslovnika predlagal razširitev dnevnega reda s točko:
- 16.5 Imenovanje v.d. direktorja – poveljnika Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 199
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o razširitvi dnevnega reda
11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
z novo točko:
15.5

Predlog sklepa za soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja – poveljnika
Gasilsko - reševalnega centra Novo mesto.
(21 ZA, 1 PROTI)
III.
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. 200
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2015 – skrajšani postopek
4. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – druga obravnava
5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – druga obravnava
6. Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2016
in 2017
7. Načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
7.1 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za 2016
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7.2 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za 2017
8. Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto – prva obravnava
9. Predlog odloka o prenehanju javnega zavoda romski zaposlitveni center - prva
obravnava
10. Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 – druga
obravnava
11. Premoženjsko pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 2638/2
in 2638/3, obe k.o. 1454 – Daljnji Vrh
11.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
na nepremičninah parc. št. 446/1 in 446/2, obe k.o. 1456 – Novo mesto
12. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
12.1 Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2014
12.2 Končno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem centru
Novo mesto
12.3 Končno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem centru Novo
mesto
12.4 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2016
13. Določitev višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine Novo
mesto
14. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016
15. Kadrovske zadeve
15.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo ter
Odbora za mladino
15.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Brusnice
15.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
Osnovne šola Dragotina Ketteja Novo mesto
15.4 Predlog sklepa za imenovanje predsednika Odbor za spremljanje položaja romske
skupnosti
15.5 Predlog sklepa za soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja – poveljnika
gasilsko-reševalnega centra Novo mesto
16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)
IV.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave
− združitev obravnave 4. in 5. točke (proračuna za 2016 in 2017),
− združitev obravnave 7.1 in 7.2 (pod)točke (načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami za
2016 in 2017),
− združitev obravnave podtočk 12.1 in 12.2 (premoženjsko – pravne zadeve) ter
− združitev obravnave (pod)točk 13.1, 13.2, 13.3 in 13. 4 (končna poročila Nadzornega
odbora o opravljenih nadzorih).
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Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 201
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 38. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
−
−
−
−

4. in 5. točke,
7.1 in 7.2 podtočke,
11.1 in 11.2 podtočke,
13.1, 13.2, 13.3 in 13. 4 podtočke.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 10. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki je razpravljala Martina Vrhovnik (sestava Občinske volilne komisije).
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P, št. 202
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je
potrdil
zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 12. 11. 2015 v
predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2015 – skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
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−
−
−
−
−
−
−
−

Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za okolje in prostor,
Odbora za komunalo in promet,
Odbora za gospodarstvo,
Odbora za družbene dejavnosti,
Odbora za lokalno samoupravo,
Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, ter
Komisije za statut in poslovnik.

Uvodno predstavitev predloga rebalansa proračuna za leto 2015 je podal župan Gregor
Macedoni.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo,
− mag. Mojca Špec Potočar, namestnica predsednika Odbora za spremljanje položaja
romske skupnosti, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki je razpravljal mag. Adolf Zupan.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 203
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(26 ZA, 0 PROTI)
II.
Odlok
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)
III.
Sklepe
1.
Mestna občina Novo mesto preuči možnosti za uveljavljanje odškodninske odgovornosti
za sprejem projekta CeROD, za podpis pogodbe projekta CeROD, vodenje in nadzor ter o
tem poroča Občinskemu svetu.
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2.
Občinski svet podaja pobudo Nadzornemu odboru Mestne občine Novo mesto, da opravi
nadzor v CeROD-u, d.o.o.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 4. in 5. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – druga obravnava
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še amandmaji župana k predlogoma odlokov o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2016 in 2017 ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo,
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbora za lokalno samoupravo,
− Odbora za mladino,
− Komisije za statut in poslovnik,
− Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, ter
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Uvodna pojasnila sta na seji podala:
Gregor Macedoni, župan (uvod in pojasnilo, katere pripombe iz javne razprave oziroma
pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga ter
predstavil amandmaje k predlogoma proračunov),
ter Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo,
− Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino,
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− Marjanca Trščinar Antić, predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje, ter
− mag. Mojca Špec Potočar, namestnica predsednika Odbora za spremljanje položaja
romske skupnosti.
Na klop je bil posredovan odgovor Občinske uprave na pomislek Komisije za statut in poslovnik
glede morebitnega neskladja z ZIPRS.
Pri tej točki so razpravljali Mateja Kovačič, Alojz Kobe, mag. Adolf Zupan, Marjanca Trščinar
Antić, Borut Škerlj, mag. Franc Bačar, Stanislav Galič, Uroš Lubej, dr. Janez Povh, Boštjan
Grobler, mag. Miroslav Berger, Jiří Volt, Bojan Tudija in mag. Renata Zupančič.
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Na vprašanja iz razprave je odgovarjal župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 204
(Proračun MONM 2016)
Občinski svet je sprejel

I.

AMANDMAJE
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016
Amandma št. 1
Na prihodkovni strani se poveča proračunska postavka:
71030401 Prihodki od parkirnin
Na odhodkovni strani se poveča postavka
11 049 014 – Parkirna hiša in parkirišča
(20 ZA, 2 PROTI)
Amandma št. 2
Na prihodkovni strani se poveča proračunska postavka:
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
Na odhodkovni strani se poveča postavka
23 13 045 108 – Sanacija in preplastitev lokalnih cest
(24 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 3
Na odhodkovni strani se zmanjša proračunska postavka:
01 013 306 Splošna proračunska rezervacija
(konto 409000)
Na odhodkovni strani se poveča postavka
23 13 045 128 – Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin-AC)
(24 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 4
Na odhodkovni strani se poveča proračunska postavka:
18061002 Upravljanje s stanovanji
(konto 402999)
Na prihodkovni strani se poveča konto
712001 Druge denarne kazni
(23 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 5
Na odhodkovni strani se poveča proračunska postavka:
20032003 Požarna taksa
(konto 413302)
Na prihodkovni strani se poveča konto
74000102 Požarna taksa
(24 ZA, 0 PROTI)

+ 150.000,00 EUR
+ 150.000,00 EUR

+ 100.000,00 EUR
+ 100.000,00 EUR

- 20.000,00 EUR

+ 20.000,00 EUR

+ 12.000,00 EUR

+ 12.000,00 EUR

+ 30.000,00 EUR

+ 30.000,00 EUR

Amandma št. 6
V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se spremeni –
nadomesti obrazložitve proračuna za leto 2016 posebni del – obrazložitev po proračunskih
postavkah za postavko 2304081023 – Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča tako da
se glasi:
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»Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), in Nacionalnega programa športa
(Uradni list RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč
rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) ter ureditvi novih igrišč. Krajevne
skupnosti se bodo lahko prijavile s svojimi predlogi na javni poziv MONM, ki bo odprt do porabe
sredstev.«
(25 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 7
V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se spremeni 15. člen,
in sicer tako, da se glasi:
»15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati se začne
1. 1. 2016.«
(20 ZA, 0 PROTI)
Župan je po zaključenem glasovanju o amandmajih k predlogu odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2016 ugotovil, da je bilo sprejetih vseh sedem amandmajev ter da je
proračun glede na sprejete amandmaje medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov,
zato je prešel na glasovanje o odloku v celoti.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
1.
ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev pod točk I.
2.
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana in Občinsko upravo, da ob
pripravi rebalansov proračunov za leti 2016 in 2017 v največji možni meri upošteva
pripombe odborov, ki so bile podane ob sprejemanju proračunov za leti 2016 in 2017.
(19 ZA, 5 PROTI)

S K L E P, št. 205
(Proračun MONM 2017)
Občinski svet je sprejel

I.

AMANDMAJE
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017
Amandma št. 1
Na prihodkovni strani se poveča proračunska postavka:
71030401 Prihodki od parkirnin
Na odhodkovni strani se poveča postavka
11 049 014 – Parkirna hiša in parkirišča
(22 ZA, 0 PROTI)

+ 150.000,00 EUR
+ 150.000,00 EUR

9

PREDLOG

Amandma št. 2
Na prihodkovni strani se poveča proračunska postavka:
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
Na odhodkovni strani se poveča postavka
23 13 045 108 – Sanacija in preplastitev lokalnih cest
(25 A, 0 PROTI)
Amandma št. 3
Na odhodkovni strani se poveča proračunska postavka:
18061002 Upravljanje s stanovanji
(konto 402999)
Na prihodkovni strani se poveča konto
712001 Druge denarne kazni
(23 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 4
Na odhodkovni strani se poveča proračunska postavka:
20032003 Požarna taksa
(konto 413302)
Na prihodkovni strani se poveča konto
74000102 Požarna taksa
(23 ZA, 0 PROTI)

+ 100.000,00 EUR
+ 100.000,00 EUR

+ 12.000,00 EUR

+ 12.000,00 EUR

+ 30.000,00 EUR

+ 30.000,00 EUR

Amandma št. 5
V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 se spremeni –
nadomesti obrazložitve proračuna za leto 2017 posebni del – obrazložitev po proračunskih
postavkah za postavko 2304081023 – Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča tako, da
se glasi:
»Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), in Nacionalnega programa športa
(Uradni list RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč
rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) ter ureditvi novih igrišč. Krajevne
skupnosti se bodo lahko prijavile s svojimi predlogi na javni poziv MONM, ki bo odprt do porabe
sredstev.«
(20 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 6
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 se spremeni 15. člen,
in sicer tako, da se glasi:
»15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati se začne
1. 1. 2017.«
(24 ZA, 0 PROTI)
Župan je po zaključenem glasovanju o amandmajih k predlogu odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2017 ugotovil, da je bilo sprejetih vseh šestih amandmajev ter da je
proračun glede na sprejete amandmaje medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov,
zato je prešel na glasovanje o odloku v celoti.
II.
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev pod točk I.
2.
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana in Občinsko upravo, da ob
pripravi rebalansov proračunov za leti 2016 in 2017 v največji možni meri upošteva
pripombe odborov, ki so bile podane ob sprejemanju proračunov za leti 2016 in 2017.
(20 ZA, 2 PROTI)

K 6. točki
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, 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.
S K L E P, št. 206
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2016,
ki vsebuje:
−
−
−

načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016,
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016,
načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za
leto 2016,
vse v predloženi vsebini.
II.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017,
ki vsebuje:
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-

načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017,
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017,
načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR
za leto 2017,
vse v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
7.1 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za 2016
7.2 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za 2017
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet, ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, 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 so razpravljali Alojz Kobe (predlog za amandma), Borut Škerlj in Martina Vrhovnik.
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 207
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
1.
amandma
k predlogu načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
za leto 2016
Splošne in strateške cilje Mestne občine Novo mesto glede dolgoročnih naložb Mestne
občine Novo mesto obravnava Občinski svet.
Pred odločanjem o strateških odločitvah župan pridobi potrditev oziroma vsaj mnenje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(19 ZA, 0 PROTI)
2.
Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
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za leto 2016
v predloženi vsebini z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(24 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
1.
amandma
k predlogu načrta upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
za leto 2017
Splošne in strateške cilje Mestne občine Novo mesto glede dolgoročnih naložb Mestne
občine Novo mesto obravnava Občinski svet.
Pred odločanjem o strateških odločitvah župan pridobi potrditev oziroma vsaj mnenje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(19 ZA, 0 PROTI
2.
Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto
za leto 2017
v predloženi vsebini z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za gospodarstvo, ter
- Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles so na seji podali:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki je razpravljal mag. Franc Bačar.
Na vprašanje iz razprave je odgovorila Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj.
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S K L E P, št. 208
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini.
II.
Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini v
prvi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka o prenehanju javnega zavoda romski zaposlitveni center - prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
- Martina Vrhovnik, članica Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, in
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki sta razpravljala Nina Jakovljević in Alojz Kobe.
S K L E P, št. 209
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
1.
predlog
odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)
2.
Odlok
o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center
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v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora mladino,
- Odbora za družbene dejavnosti, in
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Maja Žunič Fabjančič, predsednica Komisije za
pripravo strategije mladih v Mestni občini Novo mesto.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino,
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki sta razpravljala Jiří Volt in Borut Škerlj.
S K L E P, št. 210
Občinski svet je sprejel
I.
Strategijo
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020
v predloženi vsebini.
II.
Sklep

Občinski svet predlaga:
− da župan in občinska uprava okrepita aktivnosti na področju zagotavljanja
pripravništva kot osnove za možnost kandidiranja za zaposlitev mladih v občinskih
javnih zavodih in gospodarskih družbah ter predlaga, da se število pripravnikov
vsako leto postopoma zvišuje (po zgledu Mestne občine Ljubljana, ki vsako leto
planira 30 novih pripravništev v ustanovah, katerih ustanoviteljica je, javni zavodi in
javne gospodarske družbe);
− občinska uprava naj preuči ali je mogoče vključiti med kriterije pri dodeljevanju
socialnih stanovanj tudi specifične kriterije vezane na reševanje stanovanjske
problematike mladih.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 11. točki
Premoženjsko pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2638/2 in 2638/3, obe k.o. 1454 – Daljnji Vrh
11.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
na nepremičninah parc. št. 446/1 in 446/2, obe k.o. 1456 – Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet je na seji podal Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave za obe podtočki skupaj z večino
glasov sprejel sklepa

S K L E P, št. 211
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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. 2638/2 in 2638/3, obe KO 1454 – Dalnji
Vrh, in o ukinitvi statusa javnega dobra pri njiju.

S K L E P, št. 212
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o vzpostavitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
javnega dobra nepremičninah parc. št. 446/1 in 446/2, obe KO 1456 – Novo mesto.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 12. točki
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
12.1 Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2014
12.2 Končno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem centru
Novo mesto
12.3 Končno poročilo Nadzornega odbora avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem centru Novo
mesto
12.4 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2016
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun in
finance.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto.
Poročilo s seje delovnega telesa Odbora za davčno politiko, proračun in finance je na seji
podala Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki so razpravljali dr. Janez Povh, mag. Adolf Zupan, Borut Škerlj, mag. Franc Bačar,
Alojz Kobe in Martina Vrhovnik.
Na razpravo je odgovarjal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto.

S K L E P, št. 213
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi za vse podtočke skupaj z večino glasov
sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s/z:
1. Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2014 ter s priporočili in predlogi Nadzornega
odbora Mestne občine Novo mesto.
2. Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem
centru Novo mesto ter s priporočili in predlogi Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto.
3. Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem centru
Novo mesto ter s priporočili in predlogi Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto.
4. Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2016.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 13. točki
Določitev višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine Novo
mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal župan Gregor Macedoni.
Poročilo s seje delovnega telesa Odbora za družbene dejavnosti je na seji podal Dušan Kaplan,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 214
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
1. Javna zavoda, Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped upravičenim dolžnikom iz naslova
neplačila vrtca dolg odpišeta do višine 250 EUR na dolžnika, kar pomeni, da se odpiše
dolg v skupni višini 13.310,12 EUR.
2. Javna zavoda dogovore o odpustu dolgov skleneta na način, da bo odpust
računovodsko evidentiran v poslovnem letu 2016.
3. Mestna občina Novo mesto iz proračuna ne bo zagotavljala dodatnih sredstev javnima
zavodoma, nastalih na osnovi odpisa dolgov iz naslova neplačila vrtca. Sredstva za
odpis dolgov se zagotovijo v breme prihodkov upnika, dolg, ki ga upnik odpusti
dolžniku, pa se pri ugotavljanju davčne osnove prizna kot odhodek v davčnem
obdobju odpisa.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, 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 Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet je na seji podal Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 215
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016
v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo za podtočke od 15.1 do 15.4 je bilo objavljeno na spletni strani v poslovniškem roku
pred sejo. Gradivo za podtočko 15.5 je bilo posredovano na seji.
15.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo ter
Odbora za mladino
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. 216
Občinski svet je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju nadomestnih članov delovnih teles
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Alojza GOLOBA,
člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
za člana Odbora za gospodarstvo.
II.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Alojza GOLOBA,
člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
za člana Odbora za mladino.
(25 A, 0 PROTI)
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15.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Brusnice
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. 217
Občinski svet je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Antona Zvonka Deželana Velike Brusnice 69/A,
Stanka Jakliča, Velike Brusnice 52,
Braneta Vovka, Ratež 11 B,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice.
Mandat traja štiri leta.
(24 ZA, 0 PROTI)

15.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
Osnovne šola Dragotina Ketteja 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. 218
Občinski svet je brez razprave sprejel
I.
sklep
o prenehanju mandata
predstavnici ustanovitelja v Svetu Osnovna šola Dragotina Ketteja
Jasni Hrastar, Novo mesto, Belokranjska cesta 13, preneha mandat predstavnice
ustanovitelja v Svetu Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto zaradi odstopa.
II.
sklep
o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Dragotina Ketteja
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Petra MEDVEŠČKA,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 34,
za predstavnika ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Dragotina Ketteja.
Mandat traja do poteka mandata članom sveta zavoda.
(24 ZA, 0 PROTI)

15.4 Predlog sklepa za imenovanje predsednika Odbor za spremljanje položaja romske
skupnosti
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. 219
Občinski svet je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predsednika
Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
mag. Mojco Špec Potočar,
za predsednico Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
(25 ZA, 0 PROTI)

15.5 Predlog sklepa za soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja – poveljnika
Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Uroš Lubej, Bojan Kekec, Stanislav Galič, Marjanca
Trščinar Antić, mag. Miroslav Berger, Mateja Kovačič, Borut Škerlj, dr. Janez Povh, Matjaž
Engel, mag. Adolf Zupan in Jiří Volt.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in Bojan Kekec, namestnik predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predsednik Sveta zavoda Gasilsko
reševalni center Novo mesto.
Občinski svet je po razpravi sprejel
21

PREDLOG

S K L E P, št. 220
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
soglasje
k imenovanju Gregorja Blažiča,
roj. 1980, Gorenje Kamence 27,
za vršilca dolžnosti direktorja - poveljnika Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto,
za čas od 1. 2. 2016 do imenovanja direktorja – poveljnika, vendar najdlje za eno leto.
(22 ZA, 0 PROTI)

*
Župan Gregor Macedoni je svetnike povabil :
− na 1. skupno sejo Občinskih svetov občin Dolenjske in Bele Krajine, ki bo 22. decembra
2015 v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah, in
− na krvodajalsko akcijo, ki bo 14. januarja 2016 v Splošni bolnišnici Novo mesto.
*
K 16. 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 10. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1. 9001-7/2015 – 167 Aktivno vključevanje svetnikov v dogodke in prireditve
2.

3.

9001-7/2015 – 168 Vprašanje podžupanu in svetnikom z najmanjšim številom razprav,
predlogov in pobud v Občinskem svetu o njihovih prispevkih
Novemu mestu?
9001-7/2015 – 169 Neobstoj politike in smernic razvoja MO Novo mesto na področju
medobčinskega in mednarodnega sodelovanja MO Novo mesto?

4.
5.
6.

9001-7/2015 – 170 Univerzitetni prostor JV Slovenije
9001-7/2015 – 171 Ureditev prostorov (barak) okoli blokov in v naseljih
9001-7/2015 – 172 Nezadovoljstvo z odgovorom v zvezi z dovozom na Cesto brigad iz
Andrijaničeve ceste v Bršljinu
7. 9001-7/2015 – 173 Uvedba nove avtobusne linije MPP iz naselja V Brezov Log (Bršljin)
do glavne avtobusne postaje
8. 9001-7/2015 – 174 Propadajoča hiša na Ljubljanski cesti 16
9. 9001-7/2015 – 175 Udeležba predstavnikov KS, v katerih živijo Romi, na seji
Občinskega sveta in poročanje o načinu sobivanja z Romi
10. 9001-7/2015 – 176 Nepokrit vhod v OŠ Center
11. 9001-7/2015 – 177 Brezplačno parkiranje v prvi uri na novem parkirišču ob
Zdravstvenem domu Novo mesto
12. 9001-7/2015 – 178 Ureditev ceste Gabrje – Pangrč Grm – Dolž
13. 9001-7/2015 – 179 Ureditev struge hudournika Šumeči potok
14. 9001-7/2015 – 180 CEROD
15. 9001-7/2015 – 181 Smučišče Gače
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

9001-7/2015 – 182
9001-7/2015 – 183
9001-7/2015 – 184
9001-7/2015 – 185
9001-7/2015 – 186
9001-7/2015 – 187
9001-7/2015 – 188
9001-7/2015 – 189
9001-7/2015 – 190
9001-7/2015 – 191

26. 9001-7/2015 – 192
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

9001-7/2015 – 193
9001-7/2015 – 194
9001-7/2015 – 195
9001-7/2015 – 196
9001-7/2015 – 197
9001-7/2015 – 198
9001-7/2015 – 199
9001-7/2015 – 200
9001-7/2015 – 201
9001-7/2015 – 202

Deponija za zbiranje odpadnega tekstila in obutve
Obnovitev pločnika na Glavnem trgu
Fitnes naprave v Športnem parku Loka
Izvajanje določil o začasni rabi prostorov
Narodni dom
Strategija vzgoje in izobraževanja
Aktivnosti v zvezi z vzhodno tribuno v Športnem parku Portoval
Pravilna razvrstitev zastav v sejni dvorani na rotovžu
Oddaja prostora v najem v prostorih kegljišča v Portovalu
Izgradnja poslovno trgovskega objekta in mostu čez Krko v Irči
vasi; ureditev pešpoti/kolesarskih poti na območju Grobelj - Češče
vasi; sanacija obstoječe ceste Cegelnica – Groblje
Ureditev pešpoti, ki bo ob Težki vodi povezovala Grm, Šmihel in
Gotno vas
Parkirišče v Kandiji
Poročilo o stanju pešpoti in stopnic v mestu Novo mesto
Prometna ureditev na območju Lastovč
Pluženje pred bloki v KS Majde Šilc
Namestitev talnih ovir v Ulici Marjana Kozine tudi v zimskem času
Osvetljenost delov mesta Novega mesta
Namestitev opreme za razgibavanje na območju Ragovega Loga
Pripravljenost MO NM na morebitno namestitev beguncev
Razvoj zunajmestnih/podeželskih središč
Varčevanje in sodelovanje med novomeškimi vrtci

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 11. seji Občinskega sveta dne 17. 12. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1.

Mateja Kovačič
9001-8/2015 – 203 Sejnine članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo
(pisno vprašanje in pobuda) mesto
Svet zavoda ZD Novo mesto je na svoji 1. seji, dne
19.06.2015, sprejel sklep št. 4, ki se nanaša na višino
sejnin članom, in sicer: "Sejnine članov Sveta zavoda in
predsednika sveta ostanejo nespremenjene oz. se ne
znižajo v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov
v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javno
gospodarskih zavodih."
Iz zapisanega očitno sledi, da so sejnine članov sveta višje
od zakonsko predpisanih, zato želim, da se poda
odgovore na naslednja vprašanja.
1. Kakšna je višina sejnin članov in predsednika sveta JZ
ZD Novo mesto ter za koliko presega najvišjo zakonsko
določeno mejo?
2. Kakšne ukrepe bo župan predlagal, glede na dejstvo,
da je v podobnem primeru v Agenciji za šport predlagal
razrešitev članov sveta JZ?
3. Predlagam, da se člane sveta pozove k vračilu
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preplačanega zneska.
2.

3.

4.

5.

6.

Alojz Kobe
9001-8/2015 – 204 Sprejemanje odločitev na Cerod-u d.o.o.
(ustna in pisna pobuda) Pobuda županu, da pred odločanjem na svetu županov in
skupščini Cerod d.o.o. o cenah storitev predelave in
odlaganja odpadkov in sprejemanju poslovnega plana
Cerod d.o.o., pridobi potrditev oziroma vsaj mnenje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Alojz Kobe
9001-8/2015 – 205 Uveljavljanje upravljavskih pravic v Cerod d.o.o.
(ustno in pisno vprašanje) Prosim za posredovanje naslednjih podatkov:
- kdo zastopa MO NM v Nadzornem svetu Cerod d.o.o.,
- koliko sej je imel Nadzorni svet Cerod d.o.o. v času od
1.12.2014 do 15.12.2015,
- katere točke je obravnaval na svojih sejah,
- kako so se do posameznih točk (potrditev/zavrnitev)
opredelili predstavniki Nadzornega sveta, imenovani s
strani MO NM,
- ali so se člani Nadzornega sveta s strani MO NM
posvetovali z MO NM, kot solastnikom Cerod-a d.o.o.
oziroma so pridobili od lastnika navodila o tem, kako
naj glasujejo o posamezni točki.
Alojz Kobe
9001-8/2015 – 206 Davčne blagajne in razvoj širokopasovnega omrežja
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se MO NM maksimalno vključi v širitev
širokopasovnega omrežja v MO NM.
Z novim letom se uvajajo davčne blagajne. Na številnih
področjih občine MO NM ni GPRS povezave, niti primernih
internetnih povezav. Zaradi tega bo podjetnikom, kmetom
in obrtnikom praktično onemogočena poslovna dejavnost.
Mag. Mojca Špec Potočar
9001-8/2015 – 207 Narodni dom
(ustna pobuda) Pobuda, da se viri za obnovo Narodnega doma pridobijo
tudi od države, glede na to, da je spomenik državnega
pomena.
Pobuda, da se uskladi v proračunu predvidena projektna
dokumentacija za Narodni dom v višini 10.000 eur z
osnutkom programa obnove Narodnega doma iz leta
2014, upoštevaje predvidene programske vsebine, ki naj
bi se v njem izvajale.
Mag. Mojca Špec Potočar
9001-8/2015 – 208 Infrastrukturna opremljenost obrtno industrijske cone
(ustno vprašanje) Livada
Pobuda za ustrezno infrastrukturno ureditev OIC Livada.
Na območju te cone imajo sedež podjetja, ki izvajajo
transportno dejavnost. V zadnjem času je na tem območju
opaziti veliko logistične fluktuacije transportnih vozil in
voznikov le-teh. Primanjkuje zabojnikov za ločevanje
odpadkov in ekoloških otokov. Zagotovljena tudi ni
osnovna
oskrba
za
sanitarno-higienske
potrebe
zaposlenih, zato pobuda, da se ti pogoji zagotovijo.
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Mag. Mojca Špec Potočar
9001-8/2015 – 209 Strategija starosti prijazna občina MO NM
(ustno vprašanje) Vprašanje, v kakšni fazi je priprava strategije za starosti
prijazno občino MO NM?
MO NM je od leta 2013 starosti prijazna občina.
Dogovorjeno je bilo, da občina v prvih dveh letih oblikuje
tudi strategijo za kakovostno staranje in medgeneracijsko
sožitje.
Ker se v tem času sprejemajo nove strategije, kar je prav
za novo prihajajoče programsko obdobje, vprašanje v
kakšni fazi je danes priprava te strategije. Župan je leta
2013 (do 2018) imenoval tudi častni odbor za pripravo in
spremljanje izvajanja te strategije, zato vprašanje v zvezi s
tem oziroma v kakšni fazi so vse naštete aktivnosti?
8. Dr. Janez Povh
9001-8/2015 – 210 Kreiranje e-naslova za občinske svetnike
(ustna in pisna pobuda) Pobuda Službi za informatiko Občinske uprave, naj kreira
el. naslov, s katerega se bo prejeta pošta neposredno
posredovala vsem članom občinskega sveta in ki bo javno
objavljen.
Naj imajo vsi občani možnost, da pri točkah občinskega
sveta, ki se jih dotikajo, svoje stališče povedo vsem
svetnikom.
Trenutno to počno le tisti, ki na nek način pridejo do
elektronskih naslovov svetnikov.
Pri tem pa seveda nimajo vsi občani enakih možnosti.
9. Peter Kostrevc v imenu
Odbora za okolje in prostor
Obravnava problematike, vezane na odlaganje
ter Odbora za komunalo in
odpadkov na javni deponiji v Leskovcu kot posebne
promet
točke na naslednji redni seji Občinskega sveta MO NM
9001-8/2015 – 211 Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in
(ustna in pisna pobuda) promet dajeta županu in Občinskemu svetu pobudo, da se
problematika odlaganja odpadkov na javni deponiji v
Leskovcu obravnava kot posebna točka dnevnega reda na
prvi naslednji redni seji Občinskega sveta MO NM.
Pri obravnavi problematike, vezane na odlaganje
odpadkov na javni deponiji na Leskovcu na seji
Občinskega sveta, se obravnava tudi kriterije za
oblikovanje cen in cenik za odlaganje in predelavo
odpadkov na deponijo Leskovec za občine družbenice in
nedružbenice.
10. Peter Kostrevc
9001-8/2015 – 212 Ustrezen pritisk v vodovodnem omrežju v naselju
(pisno vprašanje) Brinje
Vprašanje, kdaj je pričakovati, da se bo odpravila težava
krajanov Brinja glede pritiska v vodovodnem omrežju?
Kdo je odgovoren s strani MO NM za reševanje težav na
vodovodnem omrežju?
Prebivalci naselja Brinje že več let zaman prosijo, da se
jim zagotovi ustrezen pritisk v vodovodnem omrežju. Nizek
pritisk je ovira za nemoteno uporabo vode iz vodovodnega
omrežja. Neustrezen pritisk v vodovodnem omrežju
krajanom naselja Brinje povzroča škodo na gospodinjskih
7.
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aparatih.
V neposredni bližini je tudi hidrantna mreža, ki pa je v
primeru gašenja požara neuporabna.
V kolikor je zgrajena hidrantna mreža, je potrebno
zagotoviti tudi ustrezen pritisk v omrežju. V nasprotnem
primeru je investicija v varnost krajanov Brinja lažna.
Prosim, da se me mesečno obvešča o napredku pri
odpravi
težav
krajanov
Brinja
na
e-pošto:
peter.kostrevc@gmail.com
11. Peter Kostrevc
9001-8/2015 – 213 Zagotovitev ustreznih prostorov za KUD Mestna
(pisna pobuda in vprašanje) godba Novo mesto
Pobuda za zagotovitev ustreznih pogojev za vadbo in
shranjevanje inštrumentov za potrebe KUD Mestna godba
Novo mesto.
KUD Mestna godba NM ima sedaj vaje v glasbeni šoli
Marjana Kozine, in sicer do konca leta 2015. Začasno je
dogovorjeno, da imajo vaje lahko v KC JT, inštrumenti pa
se hranijo na treh različnih lokacijah.
Vprašanje, kje je mogoče zagotoviti stalno lokacijo z
ustreznimi prostori za vadbo (cca 40 godbenikov) in
shranjevanje inštrumentov od 1.1.2016 dalje?
12. Peter Kostrevc
9001-8/2015 – 214 Zapuščene in delno porušene nepremičnine v Novem
(pisno vprašanje) mestu
Vprašanje, zakaj se ne ukrepa proti lastnikom nepremičnin
(npr. na Ljubljanski cesti 14, 16), katere sramotijo mesto?
Nepremičnina je tudi obveza, zato bi moral vsak lastnik
nepremičnine tudi skrbeti, da je le-ta ustrezno urejena.
13. Peter Kostrevc
9001-8/2015 – 215 Priključevanje na kanalizacijsko omrežje Brezje
(pisno vprašanje) Vprašanje, kako se ukrepa v primeru, ko se uporabnik ne
želi priključiti na kanalizacijsko omrežje?
Glede na investicije preteklih let v urejanje javne
infrastrukture v naselju Brezje, vprašanje, koliko
uporabnikov je priključenih na kanalizacijsko omrežje v
naselju Brezje?
14. Peter Kostrevc
9001-8/2015 – 216 Kratkotrajno parkiranje pri OŠ Grm
(pisna pobuda) Pobuda, da se pri OŠ Grm uredi kratkotrajno varno
parkiranje (za cca 5 minut), ko starši pripeljejo otroka v
šolo, da le-ta lahko varno izstopi iz vozila in varno
nadaljuje pot do šole.
V jutranjih urah je pogosto na križišču Kandijske ceste,
Trdinove ulice in Mušičeve ulice prava prometna zmeda,
saj se vozila ustavljajo oziroma parkirajo na cesti,
pločniku,.., otroci pa hodijo po cesti.
15. Uroš Lubej
9001-8/2015 – 217 Imenovanje direktorja v GRC in druga imenovanja
(pisno vprašanje) poslovodstev v javnih zavodih
Vprašanja:
- ali so člani sveta, imenovani s strani Občinskega sveta,
prejeli kakršna koli navodila/mnenja glede glasovanj v
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postopkih imenovanj novega direktorja GRC,
- kakšna navodila so prejeli in kdo je ta navodila izdal,
- kakšno je bilo besedilo tega navodila oziroma mnenja,
- ali
so
v
primerih
drugih
imenovanjih
direktorjev/ravnateljev javnih zavodov v tem mandatu
člani svetov zavodov, imenovanih s strani Občinskega
sveta, prejeli kakršnakoli navodila/mnenja,
- kdo je ta navodila izdal in kakšna so bila besedila teh
mnenj/navodil?
16. Uroš Lubej
9001-8/2015 – 218 Usmerjanje vozil na brezplačno parkirišče na
(pisna pobuda) Kandijski cesti in poostren nadzor nad parkiranjem v
mestnem jedru
Pobuda, da občina s čim bolj jasno signalizacijo (tudi na
Glavnem trgu) usmerja vozila na brezplačno parkirišče na
Kandijski cesti. Hkrati naj občinska inšpekcija poostri
nadzor nad parkiranjem v mestnem jedru.
Občina je prejela pritožbe stanovalcev, ki pravijo, da na to
pritožbo ni bilo odziva. Mašijo se stranske ulice, prazna
mesta okoli APT-ja. Vozniki parkirajo povsod in na načine,
ki tudi niso dovoljeni. Redarske službe naj ne bi opravljale
svojega dela. Vozniki naj bi bili pri vožnji/iskanju parkirnih
mest dokaj agresivni. Potrebno bi bilo aktivno usmerjati
promet do brezplačnih parkirišč (še posebej na Kandijski).
17. Uroš Lubej
9001-8/2015 – 219 Pravna opredelitev do pravilnika, ki opredeljuje način
(pisna pobuda) ravnanja članov sveta, imenovanih s strani MO NM
Pobuda, da se pravne službe Mestne občine opredelijo do
pravilnika, ki opredeljuje način ravnanja članov sveta,
imenovanih s strani MONM.
Obstoječi pravilnik jemlje avtonomijo imenovanih članov in
je v nasprotju s principi gospodarnega in transparentnega
upravljanja z javnimi zavodi.
Določa namreč, da morajo člani svetov ravnati v skladu z
navodili ustanovitelja (t.j. župana). Se pravi, da s tem
župan neposredno prevzema vlogo sveta zavoda (oziroma
vlogo članov sveta), s tem pa se izgubi sam smisel
funkcije člana sveta zavoda, saj so slednji zgolj podaljšek
župana.
18. Uroš Lubej
9001-8/2015 – 220 Višine sejnin v javnih zavodih in javnih podjetjih,
(pisna pobuda) katerih so/ustanoviteljica je MO NM
Pobuda, da javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je MONM, posredujejo
podatke o višini sejnin za člane svetov in predsednike v
svetih zavodov oziroma nadzornih svetov.
Posredujejo naj tudi podatek, ali pri višini sejnin
upoštevajo zakonska določila.
19. Mag. Franc Bačar
9001-8/2015 – 221 Zagotovitev parkirnih mest za invalide na Glavnem
(ustna pobuda) trgu tudi med prazniki
Pobuda, da MO NM zagotovi ustrezno število parkirnih
mest za invalide na Glavnem trgu tudi med prazniki, ko je
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20. Jiří Volt

21. Jiří Volt

22. Jiří Volt

večina parkirnih mest zasedenih za prireditveni prostor.
9001-8/2015 – 222 Prestavitev kipa Jožeta Plečnika v Bučni vasi na bolj
(ustna pobuda) primerno lokacijo
Pobuda, da se kip Jožeta Plečnika, ki je lociran v Bučni
vas, prestavi na primernejše in vidnejše mesto v občini.
9001-8/2015 – 223 Ureditev oglasnih desk in voznega reda na avtobusnih
(ustna pobuda) postajah
Pobuda za bolj pregledno ureditev oglasnih desk in voznih
redov na avtobusnih postajah, saj so sedaj v zelo slabem
stanju.

9001-8/2015 – 224 Ureditev oglasne table v prostorih Občinske uprave
(ustna pobuda) MO NM
Pobuda za ureditev in posodobitev oglasne tabele v
prostorih Občinske uprave MO NM na Sedilovi cesti.
23. Mag. Adolf Zupan
9001-8/2015 – 225 Ustrezna osvetlitev mesta Novo mesto
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali je mesto Novo mesto na celotnem območju
v nočnem času ustrezno osvetljeno oz. ali javna
razsvetljava dosega predpisane standarde, ki veljajo na
tem področju?
Obrazložitev: številni meščani so me opozorili, da so v
nočnem času določeni predeli slabo osvetljeni. Počutijo se
manj varne in zato po previsu dneva v noč ne hodijo več
ven, ker jih je strah. Poznano mi je, da veljajo na tem
področju novi standardi, ki napotujejo na manjšo svetlobno
onesnaženost.
Toda to ne bi smelo pomeniti, da stranske ožje ulice niso
osvetljene (stranske, ki vodijo iz smeri Glavnega trga in
drugod), slabo osvetljeno pa je tudi celotno območje
Žibertovega hriba (tam so štiri oz. pet ulic; tam so
svetlobna telesa v neskladju z veljavnimi predpisi –
zamenjava se obljublja že več let).
24. Mag. Adolf Zupan
9001-8/2015 – 226 Postavitev pokrite avtobusne postaje v Qlandiji
(pisna pobuda) Pobuda, da MONM bodisi sama ali s sodelovanjem s
koristniki prostorov v Qlandiji oz. s to verigo zgradi pokrito
avtobusno postajo poleg postajališč avtobusov.
Obrazložitev: na zunanjem delu urejenih parkirnih
prostorov je tudi več parkirnih prostorov za avtobuse. Ta
lokacija je vključena tudi v mestni avtobusni promet.
Uporabniki pa želijo, da bi potniki imeli možnost počakati
na prihod na avtobus v urejeni avtobusni postaji. Taka
potrebo imajo predvsem starejši potniki.
Prepričan sem, da bi se s primernim pristopom do
upravljavca tega objekta s skupnimi finančnimi sredstvi
dalo ta problem hitro rešiti.
25. Mag. Adolf Zupan
9001-8/2015 – 227 Preučitev možnosti pridobitve dela sredstev za
(pisno vprašanje) sanacijo poškodovanih cest iz naslova zavarovanj za
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opravljene prekope za TK in druga omrežja
Pobuda za preučitev pridobitve dela sredstev za sanacijo
poškodovanih cest tudi iz naslova zavarovanj za
opravljene prekope za tk in druga omrežja
Obrazložitev: V preteklih letih so se izvajali na veliko ulicah
in cestah v mestu za potrebe vgradenj v cestno telo
številni prekopi. Za te prekope so bila izdana ustrezna
soglasja MO Novo mesto. Zagotovo je bilo v teh soglasjih (
oz. je vsaj moralo biti ) pogojeno, da se mora izvesti
sanacija v prejšnje stanje skladno s pravili stroke. Dejstva
na terenu so v več primerih taka, da je prišlo do posedanja
ulične oz. cestne podlage, lomljenja asfalta in druge
poškodbe.
To se je zgodilo in se še dogaja v času , ko bi morala biti
sanacija še možna z uveljavitvijo garancij, oz. uveljavitvijo
drugih pogojev pri izdaji soglasij za prekope.
26. Mag. Adolf Zupan
9001-8/2015 – 228 Uvedba sistema nadzora, v katerem se sprotno
(pisna pobuda) prepreči ropotanje litoželeznih jaškov na uličnih in
cestnih površinah v mestu Novo mesto
Pobuda, da se uvede sistem nadzora, v katerem se
sprotno prepreči ropotanje litoželeznih jaškov na uličnih in
cestnih površinah v mestu Novo mesto.
Obrazložitev: Pred kratkim je bila obnovljena Kandijska
cesta. Na tej cesti je na novo vgrajenih več litoželeznih
jaškov. Pokrovi teh jaškov so zviti. Očitno se to rešuje z
gumijastimi podlogami. Te se hitro obrabijo ob prevozih z
motornimi vozili. Posledice so močno ropotanje tudi v
nočnem času, ki močno moti številne stanovalce v bližnjih
stanovanjskih blokih in hišah. Taki jaški so nameščeni tudi
na Kandijskem mostu.
Glede jaškov na obnovljeni Kandijski ulici se pojavlja
vprašanje ali ni možno uveljaviti sanacije v garancijskem
roku.
Pohvalno je, da na podlagi obvestila sodelavcem na
MONM, ti poskrbijo, da se pokrovi teh jaškov praviloma še
isti dan podložijo z ustrezno mehko (gumijasto) podlago.
Stanje je sanirano za kakšen teden, nato pa spet nastane
ropot in ponovni klici krajanov na KS ali neposredno na
MONM. Zato predlagam, da se uvede tak sistem dela, da
pogosti klici ne bodo več potrebni. To še posebej zato, ker
je bilo s strani KS Majde Šilc, v kateri vodim svet KS že
tretji mandat, to dogaja že več let. Verjetno je ta
problematika urejena v pogodbi s koncesionarjem, ki mu je
bila podeljena koncesija za vzdrževanje ulic in cest v
mestu Novo mesto. Za dodatna pojasnila oz. dopolnitve
sem na razpolago.
27. Dušan Kaplan
9001-8/2015 – 229 Pobuda za izgradnjo stopnic pri CSD na Resslovi ulici
(pisna pobuda) Pobuda za izgradnjo pešpoti oziroma ureditev stopnic pri
CSD na Resslovi ulici.
Zdaj je tam neuradna bližnjica, večinoma blatna. Zgornji
ovinek pa je nevaren za pešce, ker ob garažah vozniki
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divjajo (sicer je že bil dan predlog s strani stanovalcev
Smrečnikove, da se promet tam zapre, tako da Resslova
ulica postane slepa ulica). Zdaj ta ulica služi kot bližnjica
zaradi gneče pri vključevanju z ulice Nad mlini na
Kandijsko cesto pri »vagonu«.
Zeleno označeno na sliki priloge je predlagana pešpot,
oziroma ureditev stopnic.
28. Martina Vrhovnik,
mag. Franc Bačar in
Alojz Golob
9001-8/2015 – 230 Imenovanje Občinske volilne komisije - razveljavitev
(pisna pobuda) sklepa št. 040-20/2015 z dne 12.11.2015 in ponoven
postopek imenovanja komisije
Obrazložitev pobude:
Na 10. seji občinskega sveta dne 12.11.2015 je bila
imenovana občinska volilna komisija za mandat 20152018.
Mnenja smo, da komisija ni sestavljena v skladu z volilno
zakonodajo, konkretno s 4. in 35. členom Zakona o
lokalnih volitvah ob smiselni uporabi 34. člena Zakona o
volitvah v Državni zbor RS. To velja za člane in
namestnike članov, medtem, ko za predsednika in
namestnika predsednika nimamo pripomb ( razen politične
nevtralnosti).
Zaradi navedenega in ob upoštevanju usmeritev
Ministrstva za notranje zadeve - Službe za lokalno
samoupravo v zvezi z nalogami in oblikovanjem občinskih
volilnih komisij iz leta 2014, ki so bile posredovane vsem
lokalnim skupnostim,predlagamo, da Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in administrativne zadeve
prouči našo pobudo za predlog in navedbe ter sklep štev.
040-20/2015 z dne 12.11.2015 razveljavi in začne nov
postopek imenovanja komisije.
Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa pravila o
sestavi komisije, glede načina oblikovanja komisije pa v 4.
členu napotuje na smiselno uporabo določbe 34. člena
Zakona o volitvah v DZ, ki določa, da se »volilne komisije
imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se
upošteva njihova sorazmerna zastopanost«( 4. odstavek
34. člena ZVDZ). Nadalje 5. odstavek tega člena določa«
da se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s
katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah izvoljeni
kandidati po vrstnem redu glede na število izvoljenih
kandidatov.
Upravičeno lahko dvomimo, ali bo volilna komisija v tej
sestavi samostojno in neodvisno opravila svoje naloge v
skladu z 41. členom ZLV in bo delovala zakonito in
nepristransko, njene naloge pa so še kako pomembne za
vse stranke in liste, ki bodo nastopale na prihodnjih
lokalnih volitvah.
Predlagamo, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja prouči naše pripombe in navedbe ter ponovi
postopek kandidiranja in imenovanja članov občinske
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volilne komisije in predlog pripravi tako,da bo upoštevala
pravilo o sestavi komisije v skladu z 35. členom Zakona o
lokalnih volitvah in 34. člena Zakona o volitvah v DZ, kar
pomeni, pravilo o politični zastopanosti strank glede na
volilni rezultat na zadnjih lokalnih volitvah in priporočila
resornega ministrstva. V skladu z omenjenim navodilom
pa upošteva rezultat strank in list, ki so sodelovale na
volitvah.
V kolikor v roku 2 mesecev mandatna komisija ne bo
spremenila sklepa, bomo sprožili postopek pri ustreznih
organih za presojo zakonitosti sklepa štev. 040-20/2015 z
dne 12.11.2015.

29. Nina Jakovljević
9001-8/2015 – 231 Prenehanje delovnih razmerij v RIC
(pisna pobuda) Z novim letom zaradi poteka financiranja s strani evropskih
in državnih projektov delovno razmerje preneha skoraj 1/2
zaposlenih v RIC (13 od 27), in sicer 8-im strokovnim
delavcem ter 5-im delavcev, ki so vključeni preko javnih
del. V večini so delali na projektih socializacije,
izobraževanja in vključevanja Romov. Posledice ukinitve
financiranja bodo lahko za proces integracije Romov na
Dolenjskem katastrofalne.
Omenjeni projekti RIC imajo, tudi po navedbah ravnateljev
osnovnih šol, zelo pozitiven učinek na integracijo in
socializacijo Romov. Tisti Romi, ki so bili vključeni v
programe RIC-a, so namreč ponotranjili pomen izobrazbe
in te svoje izkušnje, pridobljene v programih, prenašajo
tudi na svoje otroke. Četudi sami niso redno obiskovali
osnovne šole, sedaj poskrbijo, da to redno obiskujejo
njihovi otroci, vozijo jih v knjižnice, na prireditve ipd.
S prenehanjem financiranja se programi ne bodo več
izvajali v isti meri kot doslej. Občina bo glede na proračun
v naslednjem letu RIC-u za sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih (Romov in drugih) namenila nekaj
več kot leta doslej, kar je zelo pozitivno, a to je žal
premalo, da bi v RIC-u zagotovili obstoječ programski nivo.
Dajem pobudo, da občina v zvezi s tem zavzame stališče
in naredi načrt, kako lahko tudi sama doprinese k
zagotovitvi ustrezne ravni integracije in socializacije
Romov ter poskuša pomagati pri ohranitvi oz. zagonu
programov, ki bodo po vsebini sorodni tem, ki se iztekajo ne samo finančno, ampak tudi s pritegnitvijo novih
deležnikov.
PRILOGA 19
30. Matjaž Smodiš
9001-8/2015 – 232 Omejitev prometa na lokalni cesti Ratež – Gumberk –
(pisna pobuda) Otočec (Most pri Šentpetru), in sicer s prometnim
znakom »Dovoljeno za lokalni promet«
V imenu krajanov Rateža, Gumberka in Šentpetra
podajam naslednjo pobudo: odkar je na Otočcu novo
krožišče, se je povečal tudi promet na lokalni cesti Ratež –
Gumberk – Otočec. Zahtevamo, da se, dokler ne bo v
celoti urejena cesta, uporaba ceste omeji za lokalne
prebivalce Rateža – Gumberka in Otočca.
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Sedaj so namreč cesto začeli uporabljati tudi prebivalci, ki
z vozili pridejo iz smeri šentjernejske občine in iz smeri
Brusnic. Z uporabo te poti prečkajo pot do tovarn Krka in
Adria Mobil.
Cesta in most v Šentpetru NISTA PRIMERNA za tolikšno
obremenitev, pa tudi varnost se je absolutno poslabšala,
saj ti vozniki vozijo s prekomerno hitrostjo.
Vsi ti vozniki imajo možnost uporabljati glavno cesto
Šentjernej - Novo mesto, ki je bolj varna, pa tudi pred
izgradnjo krožnega križišča so jo že uporabljali.
Ob tem želimo opozoriti, da je cesta postala smrtno
nevarna za vse udeležence v prometu, najbolj izpostavljeni
pa so otroci in ostali pešci, ki uporabljajo to pot.
Pobuda krajanov je, da odgovorni v Občinski upravi Novo
mesto takoj sprejmejo ukrepe in omejijo promet s predpisi,
ki jim dovoljuje Zakon o cestno prometnih predpisih.
31. Matjaž Smodiš
9001-8/2015 – 233 Takojšnja omejitev tovornega prometa na lokalni cesti
(pisna pobuda) Ratež – Gumberk – Otočec (most pri Šentpetru)
V imenu skupine krajanov Rateža, podajam naslednjo
pobudo: skupina krajanov na Ratežu in Gumberku zahteva
omejitev tovornega prometa na lokalni cesti Ratež –
Gumberk – Otočec (pri mostu Šentpeter), in sicer vsak dan
med 22. in 7.00 uro, ter ob nedeljah in državnih praznikih
cel dan od 00. do 24. ure. Omejitev naj se tudi vidno
označi s prometnimi znaki oziroma z označbami na
obstoječih tablah.
Obrazložitev:
Tovorni promet na tej cesti je postal za večino krajanov
neznosen, saj se promet odvija tudi v nočnih urah, tako
med tednom kakor ob vikendih. Cesta ni primerna za
tovrsten promet, pa tudi nočne vožnje so zelo moteče za
stanovalce. V največjem delu gre za tovornjake podjetja
Znass, ki ima v lasti približno 50 tovornih vozil.
Z omejitvijo tudi ne bi povzročali gospodarske škode
prevozniškim podjetjem, saj imajo nadomestno lokacijo v
Ždinji vasi, ki jo delno že uporabljajo za parkiranje, pa tudi
bolj smiselna je za tovrstno parkiranje.
Omejitev je obljubil že nekdanji župan, vendar se ni nič
zgodilo, pa tudi lastnik prevozniškega podjetja Znass,
Zvone Nosan je dal obljubo, da vozila ne bodo vozila
ponoči.
*
Župan je vsem prisotnim voščil prijetne božično-novoletne praznike in čestital za praznik ob
dnevu samostojnosti. Svetnike je povabil na odkritje spomenika v parku pred Kulturnim centrom
Janeza Trdine 21. decembra 2015.
*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.52 uri.
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Številka: 9001-8/2015
Datum: 17. 12. 2015

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič,
višji svetovalec za Občinski svet

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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