PREDLOG

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 14.
novembra 2013, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan 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 37. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.07 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 37. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Ivan Grill, Vanja
Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez
Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, Alojz Turk, Matic
Vidic, Jiri Volt in Martina Vrhovnik.
Opravičeno odsotni: Gegič Slavko, Kekec Bojan, mag. Mojca Špec Potočar, mag. Renata
Zupančič
b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto;
• predstavniki občinske uprave:
− Urška Ban, v.d. direktorice občinske uprave,
− Sandra Boršič, v.d. vodje Kabineta župana,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
− Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
− Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo,
− Darja Plantan, vodja Urada za davke,
− mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
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mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS, okolje in promet,
Ana Tošić, vodja pravne službe,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Izidor Jerala, Urad za prostor,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje,
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− mag. Damir Delić, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
− mag. Jožef Jurša, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za okolje, (pri 9.
točki),
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. (pri 6. točki)
− predstavniki medijev.
Župan 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, razen naslednjih gradiv, ki so bila
objavljena en dan prej in na dan seje:
− amandma k 3. točki predloga dnevnega reda,
− poročila delovnih teles ter
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja.
Na klop pred sejo pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk dnevnega reda
Župan je v skladu z drugim odstavkom 38. člena poslovnika
umaknil
z dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto naslednjo
točko:
7. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti in predlog odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti – prva obravnava
II.
Razširitev dnevnega reda
V skladu z 38. členom poslovnika župan ni imel predloga za razširitev dnevnega reda.
V razpravi sta sodelovala:
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Andrej Resman: predlog za razširitev dnevnega reda, in sicer obravnava najemne pogodbe
za poslovne prostore Razvojno izobraževalnega centra; ta točka si zasluži celovito
obravnavo, gradivo pa so svetniki prejeli po pošti.
Gregor Macedoni: generalna pripomba glede dnevnega reda, da tudi ta seja ni usklajena s
planom sej občinskega sveta v letošnjem letu, kar nekaterim članom onemogoča udeležbo
na seji; ponovno je za sejo pripravljeno preobširno gradivo, preveč točk na dnevnem redu.
Župan je ugotovil, da predlog za razširitev dnevnega reda ni pripravljen v skladu s petim
odstavkom 29. člena poslovnika.
III.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za 3. točko predlaganega dnevnega reda:
točka 3: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in
nagradah Mestne občine Novo mesto.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 533
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o obravnavi točk po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo po skrajšanem postopku obravnaval
odlok pod 3. točko dnevnega reda:
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) in
določitev uradnega prečiščenega besedila Odloka o priznanjih in nagradah Mestne
občine Novo mesto.
(25 ZA, O PROTI)
IV.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skupno obravnavo podtočk, in sicer:
- od 9.1 do 9.2,
- 11.1 do 11.3 ter
- 12.1 do 12.3.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 534
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 38. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
−
−
−

za podtočki pod 9. 1 in 9.2,
za vse podtočke pri 11. točki in
za vse podtočke pri 12. točki.
(22 ZA, O PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 535

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana z večino glasov določil
naslednji
dnevni red
25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) in
določitev uradnega prečiščenega besedila Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine
Novo mesto
4. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – prva
obravnava
5. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne
občine Novo mesto – prva obravnava
6. Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišča 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
7. Predlog Navodila o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v
organih upravljanja javnih zavodov – druga obravnava
8. Predlogi za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodb pri
projektih
8.1 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
8.2 Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem
Slatniku
8.2 Predlog soglasja za odstop od izvedbe javnega naročila v skladu z določbo
petega odstavka 80. člena ZJN-2
9. Predlog odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine
Novo mesto – seznanitev in soglašanje z nalogami občine
10. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenih nadzorih
10.1 Poročilo o nadzoru zaključenega računa proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2012
10.2 Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto
2012
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11.

12.
13.
14.
15.

10.3 Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod
Osnovna šola Center
Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2507/1, 2507/2 in 2507/3, vse k.o. 1457 – Ždinja vas
11.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2476/5, k.o. 1457 – Ždinja vas
11.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
1219/2, k.o. 1485 – Gotna vas
Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Podpora ustanovitvi javne univerze Novo mesto
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)
V.
Zamenjava vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda

Župan je v skladu s 40. členom poslovnika predlagal zamenjavo vrstnega reda obravnave
točk sprejetega dnevnega reda, in sicer tako, da se:
9. točka Predlog odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto – seznanitev in soglašanje z nalogami občine
obravnava kot 3. točka dnevnega reda.
S K L E P št. 536
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 40. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme zamenjavo vrstnega reda
obravnave točk tako, da se
9. točka: Predlog odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto – seznanitev in soglašanje z nalogami občine
obravnava kot 3. točka.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
Prijav k razpravi ni bilo.
5

PREDLOG
S K L E P št. 537
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 11. 7. 2013
v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka Vlade RS
o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto – seznanitev in
soglašanje z nalogami občine
Pri sprejemanju dnevnega reda je bil izglasovan predlog, da se ta točka obravnava kot 3.
točka dnevnega reda.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, dan pred in na dan seje pa
še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer
Odbora za komunalo in promet ter
Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji sta podala:
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet, ter
mag. Jožef Jurša, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za okolje.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: kot svetnik že večkrat opozarjal na onesnaženost zraka, predvsem na
območju Bršljina in v okolici tovarne v tem delu mesta; skeptičen do opravljenih meritev
onesnaženosti zraka; blokovska naselja so večinoma priključene že na plin; avtomobilski
promet je problem v Novem mestu, predvsem ob konicah; tudi 3. razvojna os bo pri stopnji
onesnaženosti zraka v Novem mestu imela velik pomen; Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor opravlja meritve onesnaženosti
zraka v Novem mestu: mnenja je, da so te meritve predhodno pripravljene in niso realne; pri
teh meritvah, v določenem okolju, (npr. Bršljinu), pogreša prisotnost okoljevarstvenikov; ali
občina razmišlja, da bi brez direktive ministrstva, sama poiskala verodostojno inštitucijo, kot
je npr. Alpe Adria Green; pobuda, da se ustanovi komisija, ko bo podala svoje neodvisno
mnenje; vprašanje, ali ima ZZV, ki meritve opravlja, certifikat; ne verjame meritvam, ki so
opravljene v novomeški dolini.
Gregor Macedoni: med ukrepi, s katerimi se je država zavezala pri sodelovanju pri 3. razvojni
osi, ni zasledil ukrepa izgradnje ceste za 3. razvojno os; med ukrepe je potrebno zapisati, da
je glavni element ukrepov v rokah države;
Mojca Novak: kvaliteta zraka je zelo pomembna za bivanje v tem okolju, zato pobuda,
zavezujoča kot sklep, v kakšnem času bo občinska uprava pripravila načrt aktivnosti in
ukrepov za kvaliteto zraka v MO NM; potrebna posebna pozornost pri načrtovanju prostora
tako s strani države (3. razvojna os) kot občine in s tem zagotoviti čim bolj zdravo okolje za
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ljudi, ki tukaj bivajo; opozorilo za Kandijsko cesto, ki se je gradila skupaj z državo, pa nima
kolesarske steze; zaveza pri načrtovanju posega v prostor ne le iz vidika gospodarskih
subjektov in poselitvenih območij, ampak tudi iz vidika infrastrukture, predvsem cest, bi
morala biti bolj prijazna do urbanega dela; pobuda, ki naj jo občinski svet sprejme kot ukrep,
je, da občina sprejme še dodatne motivacijske ukrepe za subvencioniranje priklopa
gospodinjstev na že zgrajeno plinovodno omrežje; podpora več merilnim mestom in
pogostejšemu obveščanju o kakovosti zraka; pobuda za sprejem sklepa, da se pri obnovi
cest ali novogradnjah cest v območju mesta obvezno vključi tudi izgradnja kolesarske poti in
peš poti.
Mag. Miroslav Berger: začudenje, da se s strani države, v okviru priprave gradiva, v fazi
usklajevanja resornih ministrstev, država ni dotaknila priključka na 3. razvojno os; s katerim
je državni načrt povozil OPN, ki predvideva ta priključek en oziroma dva kilometra zračne
razdalje dalj od starega mestnega jedra; sedanji priključek je le 700 – 800 m zračne linije od
starega mestnega jedra, občinski načrt pa ni bil upoštevan; občina ne more zagovarjati
onesnaževanja 25.000 do 27.000 vozil dnevno, kot je predvideno s 3. razvojno osjo, ki bo
povezava med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo.
Dr. Milena Kramar Zupan: podatki so zastrašujoči in nujno kličejo po ukrepih.
Ivan Bukovec (replika): vprašanje pripravljalcem gradiva: zakaj niso vključili
okoljevarstvenikov oziroma neodvisnih okoljskih organizacij?
Gregor Macedoni (replika predstavniku države): opozorilo na optimistično načrtovanje pri
meritvah, kakšne bodo v primeru izgradnje 3. razvoje osi v letu 2015; glede na to, na kakšen
način bo promet potekal skozi Mačkovec, je odvisna tudi količina emisij; torej 3. razvojna os v
tem bistveno rešuje problem; 3. razvojna os pomeni na področju prometa glavnino rešitve in
tako bi moral biti dokument tudi zgrajen, pripravljen.
Na vprašanja v razpravi na seji sta odgovarjala Jožef Jurša, Ministrstvo za okolje in
infrastrukturo, Direktorat za okolje, ter Izidor Jerala, Urad za prostor.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 538
I.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s predlogom Odloka o
načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto, ki ga je
pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z občinsko upravo
Mestne občine Novo mesto, št. 007-632/2012 z dne 1. 10. 2013.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto predlaga Vladi RS, da zaradi
prekomerne onesnaženosti zraka, kotlinske lege mesta ter glede na dosedanje
metodološko nepopolno ugotavljanje dejanskega stanja, zagotoviti izvajanje
meritev ravni onesnaženosti zraka vsaj na treh merilnih mestih v Mestni občini
Novo mesto.
3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z nalogami občine, kot izhaja iz
predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo
mesto iz prejšnjih točk.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana in občinsko upravo, da
pripravita operativni načrt ukrepov za Mestno občino Novo mesto, vključno z naborom
stimulativnih ukrepov za pospeševanje priključevanja gospodinjstev na čistejše vire
energije ter premišljenim načrtovanje prostora v Mestni občini Novo mesto v smeri
ohranitve in izboljšanja kakovosti zraka.
(26 ZA, 0 PROTI)
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K 3. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog
za skrajšani postopek) in določitev uradnega prečiščenega besedila Odloka o priznanjih in
nagradah Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, dan pred sejo pa še
poročilo delovnega telesa, in sicer Komisije za statut in poslovnik.
Župan je v začetku najavil in predlagal še sprejem amandmaja k predlogu odloka.
Uvodno informacijo je podal Rafko Križman, predsednik Komisije za priznanja in nagrade.
Poročilo delovnega telesa je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Bukovec: zakaj je vedno treba nagrajevati v denarni obliki.
Matic Vidic: dovolj je že javna zahvala in ni potrebe po denarni nagradi; simbolična nagrada.
Na vprašanja v razpravi sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in Rafko Križman, predsednik
Komisije za priznanja in nagrade.
S K L E P št. 539
Občinski svet je po razpravi sprejel
I.
Amandma
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah
Mestne občine Novo mesto:
»1. člen
V 2. členu Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
8/1996 in 134/2004) se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
2. člen
Občinski svet v posameznem letu lahko ne podeli vseh vrst priznanj in nagrad.«
Členi od številke 2 naprej se ustrezno preštevilčijo.
II.
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo
mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem amandmaja pod št. I.
(26 ZA, 0 PROTI)
III.
Odlok
o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi.
(26 ZA, 0 PROTI)
IV.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je določil
uradno prečiščeno besedilo
Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (UPB1).
(26 ZA, 0 PROTI)
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K 4. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – prva obravnava
Za obravnavo predloga odloka proračuna Mestne občine Novo mesto za 2014 v prvi
obravnavi so bila v petnajstdnevnem poslovniškem roku na spletni strani objavljena
naslednja gradiva:
− predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014,
− predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 in
− predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2014.
Na spletni strani so bila objavljena poročila delovnih teles občinskega sveta, 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 in
- Odbora za mladino.
Uvodne informacije na seji je podala Urška Ban, v. d. direktorja občinske uprave.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Nežka Ivanetič, namestnica predsednika Odbora za družbene dejavnosti,
- Tomaž Kovačič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo in
- Jiri Volt, predsednik Odbora za mladino.
V razpravi so sodelovali:
Franc Beg: presenečen nad poročanjem odborov, ker se ni nihče dotaknil postavke RIC-a; z
današnjo točko o proračunu so o RIC-u dokončno potrjene trditve v zvezi s pogodbo o
najemu prostorov za RIC med MONM in podjetjem Protect, d.o.o.; iz obrazložitve proračuna
na straneh 128 do 131, je jasno razvidno, kako sporno pogodbo je župan 2. junija 2011
podpisal, čeprav je bil večkrat opozorjen, naj tega ne stori; glede na pozive več svetnikov v
preteklih letih, ki so zahtevali revizijo najemne pogodbe, sklepa, da so podatki v gradivu
plana proračuna za leto 2014 pravi in so zastrašujoči; kaj je župana in upravo pripeljalo do
tega, da so sedaj posredovali te podatke; ali je v času, ko so svetniki zahtevali revizijsko
poročilo, tudi bila naročena in izvedena revizija upravičenosti najema poslovnih prostorov za
RIC; če je bila revizija narejena, v kolikor je bila naročena, prosi za seznanitev o zaključkih
revizijskega poročila in, ali so bili predlagani ukrepi revizije tudi izvedeni; poročilo
nadzornega odbora izpred časa je neverodostojno in ga občinski svet ne more upoštevati;
prosi za sprotne in konkretne odgovore; obrazložitev proračunske postavke ter pripombe in
predlogi RIC-a, ki so jih dan pred sejo dobili vsi svetniki, župan in uprava po pošti, župana in
ostale prisotne akterje, ki so sodelovali pri najemu prostorov za RIC, postavljajo v nezavidljiv
položaj; podatki kažejo na to, da so bili svetniki zavestno zavajani ter postavljajo župana in
upravo na laž; podatki in predlogi za izhod iz tega stanja kažejo na to, da je bila občini
storjena nepopravljiva škoda; vse kaže na to, da je župan 2. junija 2011 sklenil izjemno
škodljivo pogodbo za občino; s tem so bila oškodovana javna sredstva in narejena velika
premoženjska škoda za občino, ki se meri v milijonih evrov; s tem je bil zlorabljen uradni
položaj in uradne pravice, za kar se lahko županu očita tudi nevestno delo v službi; to pa
niso le vidiki moralnih načel, temveč tudi znaki kazenske odgovornosti; zaradi vsega
navedenega županu predlaga, da odstopi s položaja župana; župan naj enako svetuje vsem
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vpletenim v ta ali podoben posel na občini; vse prisotne svetnike je povabil, da storijo enako
in župana pozovejo k odstopu.
Matic Vidic: mnenja, da je problematika RIC-a zelo povezana s proračunom, in sicer zato,
ker ima zelo velik vpliv na proračun in ker ima vpliv tudi na pretekle proračune; revizijsko
poročilo, ki ga je omenjal njegov predhodnik v razpravi, je pomembno za odločanje za v
naprej; ali je bilo to poročilo izdelano in ali se lahko posreduje na vpogled; revizijsko poročilo
za RIC je pomemben del tega proračuna, zato pobuda za sprejem sklepa, da se v roku 24-ih
ur svetnikom posreduje revizijsko poročilo RIC-a od revizijske hiše Dinamik, d.o.o.; ker je bil
proračun oškodovan, pobuda za sprejem sklepa o prekinitvi najemne pogodbe; sprejme naj
se tudi sklep o tem, kdo bo odgovarjal za nastalo škodo oziroma naj občina sama ureja, kdo
bo odgovarjal za nastalo škodo; za predvidenih 36.000 EUR za delo svetnikov v proračunu je
kot opozicijski svetnik proti, tudi glede na trenutno stanje v proračunu; predlog, da se 36.000
EUR prerazporedi k tabornikom za zagotovitev nakupa prostorov; proračun je ključni
dokument vsega.
Dr. Milena Kramar Zupan: pomemben del proračuna pomenita dve investicijski transferni
postavki, in sicer Cerod 2 in hidravlične izboljšave kanalizacijskih sistemov, ki pa še nista
zaključeni; nerazumljivo, da se na področju sociale tako rigorozno znižuje sredstva za več
kot 20 %; nujno potrebni so ukrepi na področju brezposelnosti mladih; na župana in občinsko
upravo apelira, da do druge obravnave proračuna upoštevata predloge Odbora za družbene
dejavnosti; predlaga, da se preučijo vloge s področja kulture, televizije, knjižnice idr.
Franc Beg (replika): vse, kar je povedal, izhaja iz gradiva za proračun 2014; vprašanje
županu, kako bo odpovedal pogodbo za RIC brez posledic za občino, ki v dvajsetih letih
pomeni 12 MIO EUR in več; ali je župan prebral pogodbo; skupni znesek 700.000 EUR
stroškov z DDV-jem znaša toliko kot vsi ostali materialni stroški osnovnih šol in glasbene
šole; kaj je z vrnitvijo kotizacije Košarkarske zveze, kaj je s pogodbo, sklenjeno s podjetjem
Molga, Cerod 2 in ostalimi pogodbami; vprašanje, kaj je bilo v zvezi z razreševanjem
problematike RIC-a narejenega do te seje; ali je bila narejena revizija; uprava je povedala, da
je pozvala najemodajalca za RIC k ureditvi odnosov dne 24.10.2013, rok je bil sedem dni in
je že potekel; ali je uprava prejela odgovor in kaj je naslednji korak občine po tem odgovoru;
replika J. Voltu, zakaj odvetniška družba Šporar zastopa RIC, zato, ker občina ni odreagirala
na poročilo nadzornega odbora leta 2010, da bi pomagala RIC-u v tožbi proti podjetju Ekos,
d.o.o., katerega isti lastnik je kot zdajšnje podjetje Protect; občina ni pomagala RIC pri
reševanju zadeve DDV-ja, ki mu ga je Ekos, d.o.o., neupravičeno zaračunaval; za 230 m2 se
že več kot dve leti bori zaradi preveč zaračunane najemnine, ki ne obstaja; župan je bil s
poročilom nadzornega odbora seznanjen, pa je vseeno sklenil še pogodbo s Protectom,
d.o.o., t.j. z istimi lastniki.
Mojca Novak: apeliranje na upravo, da naredi večji korak pri proračunskih postavkah za
plače in materialne stroške; sedaj je zadnja priložnost za opredelitev do nekaterih
investicijskih projektov, in sicer: Velodrom: športni objekt je v celoti v lasti MO NM; ima
licenco nacionalnega panožnega športnega centra, ki jo je podelil Olimpijski komite
Slovenije; v letu 2013 se izvajajo obnovitvena dela/zamenjava dela kolesarske steze in njene
podkonstrukcije v višini 125.000 EUR, vključno z DDV; obnovitvena dela bodo dokončana do
konca novembra letos, financira pa jih MO NM in Fundacija za šport; ocena projektantov in
nadzora je, da je objekt nujno potrebno pokriti za zavarovanje celotne konstrukcije in
športnega objekta v celoti, objekt ima veljavno gradbeno dovoljenje in pokritje že od
decembra 2010; ocenjena vrednost investicije za večnamensko športno dvorano je 12 mio
EUR; v proračunu 2014 se zagotovijo sredstva v višini 500.000 EUR za začetek investicije
velodroma, kar pomeni tudi pogoj za prijavo na razpise za državna sredstva; nadaljevanje
investicije se izvaja fazno v več letih, zato se naj jo uvrsti v NRP; v NRP se vključi naslednje
investicijske projekte (fazna izvedba, različno po strokovni utemeljitvi občinske uprave) v letih
od 2014 dalje, in sicer: parkirne hiše – zdravstveni dom, Kandija, pod Kapitljem, avtobusna
postaja, narodni dom, obnova mestnega jedra, knjižnica Mirana Jarca, križišče/krožišče
Žabja vas, pešpoti in kolesarske steze v mestu ter brv/most Irča vas, Jakčev dom; zagotovijo
naj se sredstva v višini 35.000 EUR za potrebno obnovo Jakčevega doma (fasada, okna,
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idr.); naslednje leto dom praznuje 30-letnico delovanja; v tekstualni del – obrazložitev
proračuna se doda določilo: Investicijski projekt Tržnica, Cerod 2, Hidravlične izboljšave
kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu ter vsi drugi bodo
vodeni projektno z imenovanim vodjem projekta, ki bo na vsaki seji občinskega sveta MO
NM pisno poročal o napredku in učinkovitosti izvajanja projekta (terminsko in finančno); v
tekstualni del – obrazložitev proračuna se naj dodajo projekti s cilji in aktivnosti, ki jih bosta
župan in občinska uprava izvajala za razbremenitev/omilitev težav populacije mladih,
brezposelnih in starejših ter socialno ogroženih in najšibkejših v MO NM.
Gregor Macedoni: podpira, kar je v zvezi z RIC-em povedal F. Beg; ve, da je nekdo
pripravljal gradivo; ve, da je nekdo delal analize, zakaj je to najoptimalnejši najem; ve, da
svetniki vedo, kdo je odgovorna oseba te občine; sam je že na odboru za proračun in
ponovno na sami seji dal pobudo za glasovanje, da se občinski svet izjasni glede RIC-a; na
odboru mu je bilo očitano, da je uporabil besedo »škodljivega«, sedaj, na seji pa je župan
sam rekel, da bo škoda, ki je bila narejena, popravljena; zato daje pobudo za sprejem sklepa
z isto vsebino, kot ga je predlagal na odboru, pa je bila večina proti: župan naj v roku enega
meseca zagotovi prekinitev pogodbe o najemu prostorov za RIC na Topliški cesti, hkrati naj
zagotovi zaščito pravnih interesov MO NM glede dosedanjega škodljivega najemnega
razmerja; zakaj škodljivo: 207.000 EUR letno je stroškov; na prejšnji lokaciji je bila najemnina
180.000 EUR; potrebovali so le še dodatnih 200 m2 za svojo dejavnost in vse bi se rešilo z
dodatnimi 20.000 – 30.000 EUR, danes pa se govori o 600.000 EUR; razlika v dveh letih in
pol je enaka šest-oddelčnemu vrtcu; to je pogodba, ki jo sestavljal nekdo na občini; indeks je
26.734 %; kdo je v tem času potrjeval te račune; iz tega izhaja, da se lahko govori o škodi za
novomeške finance; zaradi tega tudi ni podprl proračunov od takrat dalje, ko je bila sklenjena
najemna pogodba za RIC; velika zgodba je tudi Cerod, ki je nejasen in gre za ogromno
denarja; v tem trenutku se ne ve, za kaj gre; predlog, da se v naslednjih tednih sestanejo na
to temo s soočenjem argumentov; povabijo naj se predstavniki drugih občin; pripravi naj se
seznam vprašanj, na katere bi želeli odgovore; povabi pa naj se tudi predstavnika države, ki
bo povedal, kje so zapleti; naslednja točka je letni načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami:
računsko sodišče je povedalo, da občina ne zna upravljati s kapitalskimi naložbami; občina
se je zavezala vsako leto v proračunu pripraviti letni načrt upravljanja s kapitalskimi
naložbami; predlog proračuna 2014 ga nima; civilna družba je opozorila, da so postavke za
nevladne organizacije po zmanjševanju le-teh od leta 2006 dalje prišle na nivo, ko jih ni več
mogoče zniževati; mestni potniški promet: sklep, ki ga je predlagal na odboru za finance, naj
se pripravi vsaj na lanski nivo in naj se izpogaja tak nivo izvedbe, da je za 620.000; 80.000 je
razlike; vrtec Najdihojca Mali Slatnik: pozdravlja pobudo za zagotovitev sredstev do drugega
branja za prenovo tega vrtca; zopet govorimo o otrocih, ki bivajo v nemogočih razmerah;
poziva, da se v odloku razmisli o omejitvi prerazporeditev v višini 20 %; mnenja je, da je to
prevelika sprememba glede na to, o čemer bodo svetniki odločali; občinske javne zavode je
treba vzpodbuditi, da bodo bolj aktivni pri pridobivanju EU sredstev in to naj se zapiše tudi v
odloku o proračunu; eksplicitno naj se zapiše, da v kolikor bo prišlo do uspešnih projektov, se
lahko zagotovi tudi zadolževanje za izvajanje teh projektov; podpira pobudo M. Novak glede
projektnega vodenja; tudi sam je že večkrat podal tako pobudo.
Vanja Kolenc: predstavnice staršev vrtca Najdihojca so posredovale pripombe in predlog k
predlogu proračuna 2014; prav je, da se občinski svet do tega opredeli; zanima jo, ali je bilo
za vrtec oziroma šolo res pridobljeno gradbeno dovoljenje in do kdaj to dovoljenje velja;
predlaga, da se ugotovi, ali je vrtec res tako nevaren, kot piše v dopisu in če je res, naj se
objekt zapre in takoj poišče nadomestno rešitev ali pa se vrtec uredi v skladu s predpisi, da
bo varen; ali je prioriteta, da se občina znebi najemnin za prostore vrtca v privatnih hišah ali
je prioriteta obnova vrtca Janko, kjer ni otrok, ali obnova vrtca, v katerem so že otroci; do
tega vprašanja se je potrebno opredeliti in prevzeti odgovornosti.
Jiri Volt: pohvala občinski upravi za pripravo proračuna; ima le eno napako, in sicer da ni
dovolj denarja za vse potrebe; aktivno je potrebno pristopiti k reševanju omenjenih
problemov in prav je, da se gre v smeri varčevanja pri javnih zavodih; prav bi bilo, da javni
zavodi uporabljajo pravno službo občinske uprave, ne pa najemajo odvetniške družbe, ki so
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dražje; podpira ureditev kopališča, opozarja pa, da občina oziroma pristojni javni zavod
aktivno pristopi k problemu reševanja vandalizma; do poletja naj se sprejme odlok, ki bo
prepovedoval pitje alkohola na javnih površinah v MO NM.
Milena Bartelj: RIC se še kako tiče proračuna in občina naj se ne spreneveda, da bodo
svetniki dobili poročilo o RIC-u in da se bo ukrepalo; že od samega začetka se je vedelo, da
gre za škodljivo pogodbo; za RIC, ki zaposluje 30 ljudi, večinoma preko javnih del, se je za
dve letni najem zapravilo milijon EUR; apelira, naj nekdo odgovarja za posledice najema
prostorov za RIC; kakšni so zaključki revizijskega poročila za RIC.
Dr. Vida Čadonič Špelič: 80.000 EUR je namenjeno mladinskim programom; predlog za
simulacijo pri drugem branju proračuna, in sicer za programe za vzbodbujanje zaposlovanja
mladih; narediti nekaj konkretnega za zaposlovanje mladih v naši občini.
Ivan Bukovec: vprašanje, koliko sredstev je namenjenih za pregled semaforjev v MO NM;
pobuda, da bi se nekaj sredstev porazdelilo še po krajevnih skupnostih.
Mag. Franci Bačar: pobuda, da se proračun 2014 sprejme; podpira načela, ki jih je ob
predstavitvi proračuna 2014 povedala v.d. direktorice občinske uprave; kar se tiče RIC-a,
pričakuje prekinitev pogodbe.
Ivan Grill: predlog, da se proračun do drugega branja še enkrat dobro prečeše; opozorilo na
upoštevanje Zakona o davku na nepremičnine; ali je mogoče dobiti na vpogled poročilo o
RIC-u; ali je občina do sedaj podala kakšno ovadbo ali sankcijo proti odgovornim osebam, ki
so pripravljale pogodbo za RIC; kako je s povračilom denarja, ki smo ga namenili za
evropsko košarkarsko prvenstvo.
Ivan Bukovec (replika): pri RIC-u je največja škoda narejena samemu RIC-u in direktorici, ki
se trudi, saj zavod dobro dela.
Mag. Miroslav Berger: proračun je dobro pripravljen; upoštevana so vsa potrebna načela; do
drugega branja pričakuje, da se bo predvsem v skladu s sklepi odborov proračun prečistil, se
je pa treba zavedati, da se vseh želja ne more upoštevati; za RIC pričakuje, da se bo zadeva
razčistila do sprejema proračuna 2014 v smeri prekinitve pogodbe; posebno pozornost daje
projektu Cerod, za katerega upa, da se bo rešil v pozitivnem smislu.
Na vprašanja v razpravi sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in Urška Ban, v.d. direktorice
občinske uprave.
S K L E P št. 540
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2014 v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2014 v prvi obravnavi.
3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2014 v prvi obravnavi.
4. Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z razpolaganjem in pridobivanjem
nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto, ki je navedeno v Letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 in Letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014.
II.
Župan se opredeli do, v poslovniškem roku podanih, pripomb in predlogov delovnih
teles in članic ter članic in članov Občinskega sveta, podanih k predlogu odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 v prvi obravnavi ter pripravi
dopolnjen predlog proračuna za drugo obravnavo.
(18 ZA, 3 PROTI)
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III.
Župan naj zagotovi prekinitev pogodbe o najemu prostorov za Razvojno izobraževalni
center na Topliški cesti v Novem mestu. Hkrati naj zagotovi zaščito pravnih interesov
Mestne občine Novo mesto glede dosedanjega škodljivega najemnega razmerja.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo
mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, en dan
pred sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer poročilo s skupne seje Odbora za okolje in
prostor in Odbora za komunalo in promet ter poročilo Odbora za lokalno samoupravo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Mateja
Kaudek, Topos, d.o.o.
Poročili delovnih teles na seji sta podala:
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet in
- Tomaž Kovačič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: proti odloku.
Na razpravo je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 541
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in
nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto v 1.
obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP
(106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl. US-I43/13-8) zavzeti stališča. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov bodo
upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Spremembe 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
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Darja Plantan, vodja Urada za davke.
Poročilo delovnega telesa je podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala:
Andrej Resman: ali obstaja kakšna možnost glede na prejšnjo točko dnevnega reda, in sicer
korigiranje faktorja dejavnosti za objekte za spravilo pridelka (zidanice)?
Ivan Bukovec: kakšno je zavarovanje kredita: ali je bančno, iz zavarovalnice ali s hipoteko?
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Darja Plantan, vodja Urada za davke.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 542
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
− Spremembe 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
v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preuči podane pripombe in predloge ter pripravi
dopolnjen predlog odloka za drugo obravnavo.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog Navodila o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih
upravljanja javnih zavodov – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer
- Komisije za statut in poslovnik,
- Odbora za družbene dejavnosti ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so podali:
- Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
- Nežka Ivanetič, namestnica predsednica Odbora za družbene dejavnosti, in
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
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Andrej Resman: vprašanje v zvezi z 10. členom, kdo je tisti, ki odloča, ali se sejnine
izplačujejo ali ne; v odloku to vprašanje ni nikjer definirano.
Na vprašanje v razpravi je odgovoril Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 543
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto
v organih upravljanja javnih zavodov v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlogi za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodb pri
projektih
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočki 8.1 in 8.2.
8.1 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
8.2 Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem
Slatniku
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo in na dan seje pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Urška Ban, v. d. direktorice občinske uprave.
Poročili delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval Jože Miklič, ki je v imenu Odbora za gospodarstvo postavil vprašanji
glede postavitve drogov za javno razsvetljavo na Kandijski cesti ter, kdo je določil kraj
postavitve semaforja na Malem Slatniku.
Na vprašanji v razpravi je odgovoril mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in promet.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov s skupnim glasovanjem sprejel naslednje sklepe
k točkama 8.1 in 8.2:
S K L E P št. 544
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
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Sklep k točki 8.1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe
pri projektu Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo
mesto, za dodatna dela v višini 30.863,25 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.
Sklep k točki 8.2
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe
pri projektu Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na
Malem Slatniku za dodatna dela največ v višini 11.697,94 EUR brez DDV, za kar se
sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
(19 ZA, 1 PROTI)

8.3. Predlog soglasja za odstop od izvedbe javnega naročila v skladu z določbo petega
odstavka 80. člena ZJN-2
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Urška Ban, v. d. direktorice občinske uprave.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 545
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z odstopom od izvedbe javnega
naročila »Izvedba arheoloških izkopavanj na območju prenove mestne tržnice v
Novem mestu«, objava naročila na Portalu javnih naročil dne 25. 9. 2013, št. objave
NMV2293/2013.
(22 ZA, O PROTI)

K 10. točki
Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenih nadzorih
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočke od 10.1 do 10.3.
10.1
10.2

Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto
za leto 2012
Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto
2012
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10.3

Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod
Osnovna šola Center

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo in na dan seje pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Nežka Ivanetič, namestnica predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Mojca Novak: ugotovitve in sklepi Nadzornega odbora so tako konkretni, da zahtevajo
drugačen odnos in sprejem določenih aktivnosti; ne sprejeti to le kot formalizem, saj je tako
ravnanje neodgovorno, temveč je potrebno ukrepati; sklepi in ugotovitve se nanašajo na
proračun, na investicije in projekte, zato predlog, da se poročilo Nadzornega odbora sprejme
z dodatnim sklepom, in sicer, da uprava pripravi poročilo o učinkovitosti izvajanja teh
ukrepov.
Ivana Grill: strinjanje z razpravo M. Novak; pobuda, da se pri zaključnem računu pripravi
poročilo, kako se upošteva posamezna priporočila Nadzornega odbora, po možnosti že v
začetku naslednjega leta.
Andrej Resman: strinjanje in podpora k realizaciji priporočil, ki jih je podal Nadzorni odbor v
Poročilu o nadzoru nad zaključnim računom KS Drska za leto 2012.
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Alojzij Muhič, župan.
S K L E P št. 546
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s:
1. Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o nadzoru zaključenega
računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (032-3/2013) ter s
podanimi predlogi in priporočili,
2. Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o nadzoru nad
zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012 (032-4/2013) ter s
podanimi predlogi in priporočili,
3. Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o nadzoru nad
zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Osnovna šola Center (032-7/2013)
ter s podanimi predlogi in priporočili.
II.
Občinska uprava ob zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2013 poda poročilo o izvajanju podanih priporočil in predlogov nadzornega odbora.
(23 ZA, O PROTI)
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K 11. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočke od 11.1 do 11.3:
11.1
11.2
11.3

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2507/1, 2507/2 in 2507/3, vse k.o. 1457 – Ždinja vas
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2476/5, k.o. 1457 – Ždinja vas
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
1219/2, k.o. 1485 - Gotna vas

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov s skupnim glasovanjem sprejel naslednje
sklepe k točkam od 11.1 do 11.3:
S K L E P št. 547
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah parc. št. 2507/1, 2507/2 in 2507/3, vse k.o. 1457 – Ždinja vas
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 2507/1, 2507/2 in 2507/3, vse k.o.
1457 – Ždinja vas in sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njih.

S K L E P št. 548
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2476/5, k.o. 1457 – Ždinja vas
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2476/5, k.o. 1457 – Ždinja vas in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
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S K L E P št. 549
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 1219/2, k.o. 1485 – Gotna vas
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 1219/2, k.o. 1485 – Gotna vas in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
(23 ZA, O PROTI)

K 12. točki
Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: pohvala pripravljalcem gradiva in pohvala temu, da se je ločilo samostojne
svetnike od svetniških skupin, vendar glede na trenutno finančno stanje občine, nejasnosti
pri načrtovanju prihodkov v proračun v letu 2014 in posledic uveljavitve Zakona o davku na
nepremičnine predlog, da se pravilnik uveljavi v naslednjem mandatnem obdobju.
Dr. Vida Čadonič Špelič: podpira predlog in upa, da bo sprejet v tem mandatu; zahvaljuje se
pripravljalcem gradiva za vložen trud.
Na vprašanja v razpravi je odgovarjala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
S K L E P št. 550
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel predlog
Pravilnika
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo
mesto v prvi obravnavi.
Občinski svet bo sprejemal pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto po dvofaznem postopku.
(20 ZA, 0 PROTI)
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K 13. točki
Podpora ustanovitvi javne univerze Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
Odbora za družbene dejavnosti in
Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
Nežka Ivanetič, namestnica predsednika Odbora za družbene dejavnosti in
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Grill: kaj je bil vzrok za umik te točke na prejšnjih sejah Občinskega sveta?
Tomaž Kovačič: potrebna je povezanost in enotnost, saj je to ključni element v tej zgodbi;
podpira predlog.
Gregor Macedoni: podpira predlog in prav je da se tudi Občinski svet javno opredeli k
podpori ustanovitvi javne univerze v Novem mestu.
Mag. Franci Bačar: zadeva se bo res začela premikati šele, ko bodo fakultete začele
razumeti, da je to njihov projekt in ne naš; občina pa jo je dolžna podpirati.
Matic Vidic: apel I. Grillu kot poslancu k angažiranju v Državnem zboru za uresničitev
projekta Univerze v Novem mestu.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 551
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira ustanovitev javne univerze v JV
regiji s sedežem v Novem mestu ter podpira predlog Senata Konzorcija Univerza v
Novem mestu, da skupina poslancev vloži predlog za ustanovitev javne univerze
Novo mesto v Državni zbor Republike Slovenije.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in
promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in
promet.
V razpravi so sodelovali:
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Gregor Macedoni: ali obstaja možnost oziroma je kakšna tekoča informacija, da bi MO NM iz
te finančne perspektive (2007 – 2013) pridobila finančna sredstva še za nadaljnje faze, ki so
potrebne za zaključek tega projekta.
Ivan Bukovec: pripomba, da ni bilo ob prenovi Kandijske ceste poskrbljeno za kip Leona
Štuklja in za pešce, ki so prečkali to cesto v času prenove oziroma rekonstrukcije.
Alojz Turk: zakaj se pripravlja projekt za nadaljnjo obdelavo blata, saj je to vprašanje rešil že
Cerod in nadaljnjega projekta ni potrebno imeti.
Na vprašanja v razpravi sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in mag. Jože Kobe, vodja
Urada za gospodarske javne službe, komunalo in promet.
Občinski svet se je brez glasovanja
seznanil
s poročilom o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu.

K 15. 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 24. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9003-1/2010/329 Izvedba javnega natečaja za opravljanje volunterske delovne
prakse in pripravništva v občinski upravi
9003-1/2010/330 Neaktivnost oziroma nedelovanje Komisije za vloge pritožbe
9003-1/2010/331 Postavitev luči sredi pločnika na Jakčevi ulici
9003-1/2010/332 Ureditev hodnika pod arkadami na Rozmanovi ulici
9003-1/2010/333 Omejitev hitrosti na cesti ob prihodu iz Kandijskega mostu na
Glavni trg
9003-1/2010/334 Katere projekte je MONM prijavila na razpise na ravni države in EU
skladov v letu 2013 (vključno z uspešnostjo teh prijav)?
9003-1/2010/335 Uvrstitev informacije o pripravah razvojnih prioritet MO NM za
Regionalni razvojni program 2014 – 2020 na naslednjo sejo
občinskega sveta
9003-1/2010/336 Informacija o izvedenih projektih v MO NM in v celotni regiji JV
Slovenija v iztekajoči finančni perspektivi 2007 – 2013
9003-1/2010/337 Varstvo šoloobveznih otrok med počitnicami
9003-1/2010/338 Stavba na Novem trgu 6
9003-1/2010/339 OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih
MO NM
9003-1/2010/340 Izbira izvajalca za čiščenje snega
9003-1/2010/341 DINOS Novo mesto
9003-1/2010/342 Uskladitev in dogovor s predstavniki Šolskega centra Novo mesto
9003-1/2010/343 Proučitev možnosti za namestitev LCD prikazovalnikov hitrosti
vožnje na Ragovski ulici

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 25. seji Občinskega sveta dne 14.11.2013 podali
naslednje nove
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pobude in vprašanja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gregor Macedoni
9003-1/2010/344 Ureditev pešpoti »Od mlina do mlina«
(pisna pobuda) Pobuda: občina naj aktivno pristopi k ureditvi pešpoti ob reki
Krki »od mlina do mlina«, v skladu z izdelano pobudo Luke
Remsa.
Župan in občinska uprava naj se opredelita do pobude in
poročata Občinskemu svetu glede aktivnosti za odpravo
navedenih nezakonitih posegov v prostor na parcelah, kjer bo
potekala predlagana pešpot.
Gregor Macedoni
9003-1/2010/345 Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih
(pisna pobuda) zemljišč
Pobuda za pripravo predloga za obravnavo na Občinskem
svetu za delno ali celotno oprostitev plačila nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč, ki je bilo za leto 2013 obračunano
trem solastnikom zemljišč/parcel št. 1714 in 1715/2 v k.o.
Gorenja Straža v MONM v višini 26.765,58 EUR.
Gre za parcele, ki so bile vključene brez vpliva lastnikov v
sklop zazidalnega načrta BTC Češča vas leta 1986. Lastniki so
ujetniki situacije, ko investitor ne odkupi teh zemljišč ter hkrati
ne omogoči, da bi se parceli prodali drugim lastnikom. Zaradi
narave teh zemljišč (mokrišče) ni mogoče kakršnokoli
kvalitetnejše kmetijsko izkoriščanje teh parcel.
Ivan Bukovec
9003-1/2010/346 Narodni dom
(ustna pobuda) Vprašanje in pobuda: ali je dolgoročno planiran začetek
obnove Narodnega doma? Pobuda, da se v obnovo vključi tudi
država, glede na to, da je ta objekt državnega pomena.
Ivan Bukovec
9003-1/2010/347 Ureditev hodnika pod arkadami na Rozmanovi ulici –
(ustna pobuda) dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje, št. 90031/2010/332
Vprašanje: ali lahko občina na kakršenkoli način uredi
medsebojna solastniška razmerja s ciljem ureditve hodnika?
Andrej Resman
9003/2010/348 Objava imen pripravljalcev odgovorov na vprašanja in
(ustna pobuda) pobude članic in članov Občinskega sveta
Pobuda, da se na spletni strani, pri objavah odgovorov na
svetniška vprašanja in pobude, navedejo tudi pripravljalci
odgovorov oziroma dotične osebe.
Alojz Turk
9003/2010/349 Umestitev križišča na Ulici Slavka Gruma
(ustno vprašanje) Vprašanje: ali tečejo kakršnekoli aktivnosti z umestitvijo
križišča na Ulici Slavka Gruma?
To zadevo je obravnaval Občinski svet ob obravnavi OPPN
Mrzla dolina. Takrat je bil sprejet sklep Odbora za komunalo in
promet, da se prouči možnost uvedbe krožišča s PVC robniki.
Martina Vrhovnik
9003/2010/350 Ažuriranje seznama članov delovnih teles na spletni strani
(ustna pobuda) MO NM
Pobuda, da se na spletni strani MO NM ažurira seznam članov
22

PREDLOG
delovnih teles.
V tem mandatnem obdobju so se pri posameznih delovnih
telesih občinskega sveta zamenjali nekateri člani, nekateri pa
so celo pokojni.
8.

9.

10.

11.

12.

Martina Vrhovnik
9003/2010/351 Realizacija sklepa Občinskega sveta, št. 489, v zvezi z
(pisno vprašanje) OPPN Mrzla dolina – zahod
Vprašanje, ali je občinska uprava že naredila kakšno aktivnost
in kateri urad ter javni uslužbenec je odgovoren oziroma
zadolžen za realizacijo tega sklepa?
Občinski svet je na 23. seji, dne 11.7.2013 v zvezi z OPPN
Mrzla dolina – zahod sprejel sklep, da bo v roku dveh let po
sprejemu OPPN Mrzla dolina – zahod zagotovljen stalni dostop
in ukinil začasni dostop na gradbišče.
Matic Vidic
9003/2010/352 Zamenjava članov delovnih teles, ki se ne udeležujejo sej
(ustna pobuda) delovnih teles
Pobuda, da se v skladu s poslovnikom zamenjajo tisti člani
delovnih teles, ki se trikrat zaporedoma ne udeležijo seje.
Matic Vidic
9003/2010/353 Zagotovitev finančnih sredstev v proračunu 2014 za javno
(ustna pobuda) razsvetljavo na Dolenjih Kamencah v KS Bučna vas
Pobuda, da se v proračunu 2014 zagotovijo dodatna finančna
sredstva za javno razsvetljavo na Dolenjih Kamencah v KS
Bučna vas.
Glede na to, da je v bližini romsko naselje Žabjak, je to naselje
ponoči toliko bolj ogroženo iz vidika varnosti, zato pobuda, da
se za to naselje zagotovijo dodatna sredstva v proračunu 2014
za namen javne razsvetljave.
Jiri Volt
9003/2010/354 Najem telovadnic v MO NM
(pisna pobuda) Pobuda za pripravo poročila glede najema telovadnic za
potrebe športnih klubov in izvajajo letni program športa v
MONM.
Sodeč po informacijah naj bi se dogajalo, da cene najema
telovadnic (osnovne šole, dvorane,…) niso usklajene v smislu
višje najemnine glede na dvoranske površine, starosti objekta,
kvalitete prostora, dostopnosti, ipd.
Nekateri klubi, ki najamejo omenjene telovadnice, delujejo v
javnem interesu, z izdano odločbo s strani pristojnega
ministrstva in jim pripada po veljavni Uredbi o upravljanju
premoženja lokalnih skupnosti nižja najemnina, oziroma so
dolžni za nadomestilo uporabe plačevati samo materialne
stroške.
Jiri Volt
9003/2010/355 Oživitev mestnega jedra
(pisna pobuda) Pobuda za oživitev mestnega jedra oziroma za zapolnitev
praznih lokalov na Glavnem trgu z naslednjimi predlogi:
- Prazni lokali bi se morali zapolniti v najkrajšem času; priprava
odloka, v katerem bi bilo to točno določeno; npr. tri mesece;
ponuditi pomoč pri iskanju najemnikov ali pa spodbuditi, da
se le-ti sami odločijo za dejavnost.
- Če v določenem času ne bi našli najemnika, bi morali plačati
določeno vsoto po kvadraturi, ki bi se namenila za obnovo
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oziroma osvežitev Glavnega trga.
- Na oknih absolutno manjka cvetje, prav tako bi morali
stanovalce Glavnega trga motivirati v tej smeri, da bi z
veseljem skrbeli za zunanjo podobo s cvetjem. Za to bi jih
morali nagraditi, npr. z brezplačnim parkiranjem.
- Poenotiti (urediti, posodobiti) bi morali javno razsvetljavo.
- Mesečno, npr. organizirati tekmovanje za najlepšo urejeno
izložbo.
- Ob praznikih (božič, velika noč) bi morali ob klasičnih
stojnicah ponuditi stojnice tudi pred lokali, kjer bi ponudili
svojo velikonočno oziroma božično ponudbo (poleg ponudbe
v trgovini). Seveda pa bi morale biti stojnice primerne tudi za
bolj zahtevne prodajalce; namreč ponujajo se dobri in
kvalitetni izdelki, vendar marsikdo ne bo plačal veliko vsoto
za stojnice, ki so primerne za prodajo sadja in zelenjave.
*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan se je zahvalil sodelujočim za sodelovanje na seji in sejo zaključil ob 20.23 uri.
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