PREDLOG

ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 19.
decembra 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.
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.

K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti
V skladu z drugim odstavkom 37. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.09 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.
Naknadno sta se seje udeležila dva svetnika, in sicer Vanja Kolenc (16.10) in Matjaž Engel
(16.15), tako da je bilo na seji prisotnih skupaj 28 članic in članov Občinskega sveta.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, Ivan Bukovec, dr. Vida
Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka
Ivanetič, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor
Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman,
mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik in mag. Renata
Zupančič.
Opravičeno odsotna: mag. Miroslav Berger in Bojan Kekec.

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,
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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,
Ana Tošić, vodja pravne službe,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Melita Muren, Urad za prostor,
Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe, komunalo in promet,
Pavle Jenič, Urad za razvoj in investicije,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora,
− Ivanka Kraljić, Proplan, s.p., (pri 7. točki),
− Igor Ilar, Komunala, d.o.o., (pri 11., 17. in 18. točki),
− Ladislav Jaki, Komunala, d.o.o., (pri 16. točki),
− Slavko Janežič, CeROD, d.o.o.,(pri 21. 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:
− poročilo o delu v zvezi z najemno pogodbo za najem prostorov za Razvojno
izobraževalni center na Topliški cesti,
− amandmaji k 5. točki predloga dnevnega reda – Predlog odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2014,
− poročila delovnih teles ter
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja.
Na klop pred sejo pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
Glede na obširen dnevni red je župan predlagal, da bo v primeru trajanja seje v pozne ure,
ob 21. uri le-to prekinil in jo nadaljeval v ponedeljek, 23.12.2013, ob 16. uri.
I.
Umik točk dnevnega reda
V skladu z 38. členom poslovnika župan ni imel predloga za umik točke z dnevnega reda.
V razpravi so sodelovali:
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Gregor Macedoni: predlog, da se 5. točka dnevnega reda – proračun MONM 2014 skupaj s
poročilom o najemu poslovnih prostorov za RIC na Topliški cesti umakne iz dnevnega reda
in s tem tudi reši problem preobširnega dnevnega reda; ta točka si zasluži samostojno
obravnavo; občinski svet si zasluži, da obravnava proračun za leto 2014 ob ustreznem
poročilu o aktivnostih, ki so že izvedene za sanacijo najemne pogodbe za RIC; v kolikor
župan ne bo umaknil točke, predlog, da se da ta točka na glasovanje za umik iz dnevnega
reda.
Franc Beg: podpora predlogu G. Macedonija glede sprejemanja proračuna za leto 2014 v
januarju 2014.
Alojzij Muhič, župan: ne popdira umika proračuna z dnevnega reda zaradi obveznosti MONM
in podpisa pogodb (CeROD).
Gregor Macedoni (replika): vsak svetnik, ki se bo izjasnil o tej temi, bo moral prevzeti svojo
odgovornost; prepričan, da v primeru prestavitve obravnave proračuna za leto 2014 za
štirinajst dni v mesecu januarju, ne bo storjena nikakršna škoda; župan lahko vseeno
podpiše pogodbo za Cerod; v zvezi s tem lahko občinski svet sprejme tudi posebno
pooblastilo, da župan sklene to pogodbo; prošnja za pojasnitev, ali se ob veljavno
obstoječem proračunu z NRP-jem, ki zajema tudi Cerod II, ne da podpisati pogodbe z
ministrstvom; svetnik trdi, da jo je možno podpisati; ni pošteno zavajanje o tem, kaj je
prekinitev pogodbe z RIC-om; že analiza uprave je povedala, da je prekinitev pogodbe lahko
tudi zaradi spremenjenih okoliščin in zaradi napačnih podatkov, ki so bila zapisana v
pogodbo; torej, prekinitev ni samo prekinitev brez razloga, zato prošnja, da se javnosti ne
zavaja.
Ivan Grill: podpora predlogu G. Macedonija; vprašanje, ali ni možno pogodbe za Cerod
podpisati po novem letu; ali smo omejeni na kakšne časovne termine.
Milena Bartelj: svetniška skupina Nova moč je že od začetka opozarjala na nepravilnosti v
RIC-u; podpora predlogu G. Macedonija; župan naj ne prelaga odgovornosti na tiste, ki so
vseskozi opozarjali na nepravilnosti v RIC-u, temveč na tiste, ki so glasovali »za«.
Matic Vidic: ne more župan prelagati odgovornosti na občinski svet; odgovornost nosi župan
in koalicija, ki je sprejela tako rešitev; opozicijski svetniki so vseskozi opozarjali na
nepravilnosti pri RIC-u.
Ivan Bukovec: še ko je bil član stranke SDS, so že od samega začetka njihovi svetniki
glasovali proti; vsak naj odgovarja za svoja dejanja; ni bil pri podpisu pogodbe za RIC, ni bil
seznanjen o tem, nikoli ni videl pogodbe, zato ga ne enačiti z ostalimi; je le opozicija, prava
opozicija; poudarja, da ga ni bilo zraven in ga tudi ne bo; tisti, ki pa so sedeli skupaj z
županom in lobirali, kaj bi bilo dobro, naj sodelujejo tudi sedaj.
Zvonimir Novak: podpira predlog župana; poskrbeti je treba, da če se je v preteklosti že
naredila škoda, se danes ne bi smela narediti še večja škoda; predlog, da občinska uprava
najprej predstavi svoje stališče.
Franc Beg (replika): opozorilo, da Cerod II in hitenje s podpisom pogodbe zanj ne bo
pripeljalo do novega RIC-a; kar je predlagal svetnik G. Macedoni, je prava rešitev; glasoval
bo za umik 5. točke dnevnega reda – proračun 2014.
Dr. Vida Čadonič Špelič: vprašanje županu, ali obstaja na ministrstvu dokument, iz katerega
je razvidno, da je potrebno podpisati pogodbo za Cerod II v tem letu in da je pogoj sprejet
proračun za leto 2014 in kdo je pod ta dokument podpisan; v kolikor dokumenta ni, bi bilo
dobro vsaj izvedeti, kdo je županu to povedal.
Andrej Resman: mnenja, dokler ni ugotovljena odgovornosti, se ne more razpravljati o
proračunu MONM za leto 2014.
Ivan Bukovec (replika): smeti so denar; bojazen, da bi tudi Cerod II postal podoben RIC-u.
Na vprašanja v razpravi je odgovarjal župan Alojzij Muhič.
Po razpravi Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov proti
ni sprejel
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predloga za umik 5. točke:
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 z dnevnega reda.
(predlagatelj: Gregor Macedoni)
(12 ZA, 13 PROTI)
II.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za 6. točko predlaganega dnevnega reda:
točka 6: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem
mestu – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek).
Prijav k razpravi o predlogu ni bilo.

S K L E P št. 552
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 6. točko dnevnega reda:
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
prva obravnava (predlog za skrajšani postopek).
(21 ZA, O PROTI)
III.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skupno obravnavo podtočk, in sicer:
podtočk od 13.1 do 13.4.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P št. 553
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:
za podtočke od 13.1 do 13.4.
(26 ZA, O PROTI)
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IV.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 554
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana z večino glasov določil
naslednji
dnevni red
26. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
3. 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 – druga obravnava
4. Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – druga
obravnava
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
7. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro
naselja Otočec – ponovna prva obravnava
8. Predlog Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo
mesto – prva obravnava
9. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava
11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
12. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Mestni občini Novo mesto – skrajšani postopek
13. Premoženjsko – pravne zadeve
13.1 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2502/6,
k.o. 1457 – Ždinja vas
13.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 4626/9,
k.o. 1489 - Cerovec
13.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2507/5,
k.o. 1457 – Ždinja vas
13.4 Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila
parkirnih mest v Novem mestu
14. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
15. Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014
16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev
predračunske lastne cene
17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014-2017
18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Novo mesto za obdobje 2013-2016
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19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št.
354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve
inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«
20. Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega
naročila »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v
Novem mestu, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2
21. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
22. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan 30. 11.
2013
23. Kadrovske zadeve
23.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
23.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina
Ketteja
23.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šola Dragotina Ketteja
24. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(14 ZA, 10 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika
25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: v razpravi pri 9. točki – Predlog odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka
na območju Mestne občine Novo mesto – seznanitev in soglašanje z nalogami občine je
točno povedal dejstva in kot taka želi, da se dobesedno zapišejo; za svoja dejanja odgovarja
sam; v bodoče želi, da se njegove izjave zapišejo dobesedno.
Na pripombo je odgovoril Alojzij Muhič, župan: po poslovniku ni potreben dobeseden zapis
razprave, razen, ko svetnik to pri vsaki posamezni izjavi izrecno zahteva.
S K L E P št. 555
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov
potrdil
zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 14. 11.
2013 v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

6

PREDLOG
K 3. 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 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, dan pred sejo pa še
poročilo delovnega telesa, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna informacija pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
V razpravi je sodeloval:
Andrej Resman: obžalovanje, da njegov predlog v povezavi z OPPN za sanacijo neskladnih
gradenj v vinogradniških območjih, kjer naj bi se korigiral faktor dejavnosti za objekt za
spravilo pridelka v zidanicah, ni bil sprejet; nikakor pa se ne more strinjati z dano
obrazložitvijo za znižanje faktorja dejavnosti v povezavi z legalizacijo neskladnih gradenj za
objekte za spravilo pridelka, saj bi bil korekten do investitorjev, ki so pri gradnji zidanice
upoštevali veljavno zakonodajo.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 556
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
I.
Spremembe in dopolnitve
Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto
II.
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Novo mesto,
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani sedem dni pred sejo, dan pred sejo pa še poročilo
delovnega telesa, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvod pri tej točki ni bil potreben.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
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V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic, obrazložitev glasu: v skladu s 95. členom poslovnika je svetnik v prvi obravnavi
vložil amandma in zanj podal obrazložitev in ker ta ni bil sprejet, bo glasoval proti.
Martina Vrhovnik: Komisija za statut in poslovnik je predlog pravilnika obravnavala za drugo
obravnavo; v prvi obravnavi na seji Občinskega sveta ni bilo nobenih vsebinskih pripomb,
razen M. Vidica; s sprejetjem tega akta se svetnikom, ki kandidirajo na listah, omogoča, da
dobijo sredstva za svoje delovanje.
Slavko Gegič: podpora pravilniku, ki ga ima večina mestnih občin.
S K L E P št. 557
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 2 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za gospodarstvo in
- Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bila potrebna obrazložitev.
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 in
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je v skladu s 108. in 109. členom poslovnika svetnike seznanil, da je bilo v
poslovniškem roku k predlogu odloka o proračunu MONM za leto 2014 posredovano:
- dva amandmaja svetnikov,
- dva amandmaja Odbora za družbene dejavnosti in
- trije amandmaji župana na sami seji Občinskega sveta.
V posredovanem spremnem gradivu pa je pojasnjeno, katere pripombe iz javne razprave
oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta so bile upoštevane pri pripravi
predloga odloka za drugo obravnavo.
V razpravi so sodelovali:
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Andrej Resman: pri proračunski postavki Investicijski odhodki za OŠ Mali Slatnik in vrtec
Najdihojca je skromna obrazložitev; glede adaptacije vrtca Janko se strinja, da je potrebno
objekt obnoviti; škoda je, da je objekt prazen in propada; poraja se vprašanje, ali je objekt kot
tak primeren za vrtec ali bi bilo smiselno razmišljati o drugi vsebini v tem objektu; če ima
objekt le uporabno dovoljenje brez spremembe namembnosti, potem sta v takem objektu
lahko največ dva oddelka vrtca ne glede na velikost; treba je slediti tudi Pravilniku o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca; pri pregledu projekta
vrtca Janko je ugotovil, da bi se težko izvedla več kot dva oddelka; vprašanje, ali so
predvidena sredstva v proračunu zadostna; seznanjen, da je bil narejen tudi idejni načrt za
objekt za delovanje občinskih služb ali za upravo vrtca, za kar je objekt tudi bolj primeren.
Ivan Bukovec: občina dobiva prizvok negospodarnosti: to se izraža pri izgubi sredstev,
počasnem delovanju, nezaključenih projektih in objektih; občinski svetniki niso tisti, ki bodo
po kazenskem zakoniku župana in upravo sankcionirali; zakaj ni bil opravljen tehnični
pregled na kanalizaciji Birčna vas in zakaj ni pridobljeno uporabno dovoljenje; kako je
mogoče, da MO NM ni pripravila treh služnostnih pogodb za lastnike parcele, skozi katero
gre sedaj nova kanalizacija brez gradbenega dovoljenja, katerega mora občina še pridobiti;
koliko občinskih delavcev je na tem projektu delalo dve leti; glede na to, da so bila za ta
projekt pridobljena tudi kohezijska sredstva, ali bo potrebno ta sredstva vrniti, ker se je na
razpisu prikazovala lažna zemljiško-knjižna urejena dokumentacija.
Vanja Kolenc: pohvala, ker je bila v prvi obravnavi upoštevana njena pobuda za vrtec
Najdihojca; vrtec si je ogledala in določeni predpisi glede tehničnih in prostorskih normativov
se zagotovo kršijo; predlog, da se glede na že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki pa ga ni
več mogoče podaljšati in na že vložena sredstva, smiselno razmisli, da se dodatno investira
v te prostore in otrokom omogoči pogoje za vrtec.
Matic Vidic: pripomba na nadstrešek pri OŠ Drska za 350.000 EUR, ker odgovorni projektant
ni opravil svojega dela; dokler niso zadeve v zvezi z RIC-em razjasnjene, ne more podpreti
proračuna; kako se lahko v teh časih, ko je ključna podpora gospodarstvu, Razvojnemu
centru še dodatno znižajo sredstva za 20 %.
Gregor Macedoni: upa, da bo zapisano tudi v čistopisu proračuna to, kar je bilo obljubljeno
na odborih (pot »Od mlina do mlina«); vprašanje, kje je na postavkah na prihodkovni strani
zapisana prodaja odsluženih vozil mestnega potniškega prometa; v zvezi z odlokom
predlaga, da se razširi besedilo tako, da se lahko da javnim zavodom v primeru, da imajo
sofinanciranje projektov, za likvidnost; sofinanciranje Ceroda II v višini 57 % je v času krize
slaba odločitev; pobuda za vložitev amandmaja, ki se ne nanaša na proračun: to je sklep, št.
3/II, ki naj se črta (RIC); ta sklep je bil predlagan naknadno; prosi za pojasnilo glede poročila
za RIC.
Dr. Vida Čadonič Špelič: zahvala za upoštevanje predloga v prvi obravnavi glede zagotovitve
sredstev za ureditev potreb osnovnih šol; vprašanje, zakaj se je znižala postavka za obnovo
mestne tržnice; kaj pomeni izvedba UN zdravstveni kompleks; ali je dovolj sredstev za davek
na nepremičnine v višini 300.000 EUR; pohvalno, da se je TV Novo mesto dodalo še 10.000
EUR; ni dobro, da so se kmetijstvu znižala sredstva za 20.000 EUR.
Zvonimir Novak, replika M. Vidicu glede OŠ Drska: na tem projektu sta propadla gradbeno
podjetje Pionir in obrtna zadruga Hrast, zato je danes zaman iskati nekoga, ki bi objekt lahko
saniral; replika V. Kolenc in A. Resmanu: vidi se, da sodelujeta z direktorico vrtca, predlaga
pa, da svoje mnenje pove tudi stroka.
Slavko Gegič: obrazložil amandma Odbora za družbene dejavnosti v zvezi s financiranjem
nevladnega sektorja; vsako leto pri pripravi proračuna uprava poskuša znižati sredstva na
teh področjih in vsako leto isti svetniki temu nasprotujejo; predlog proračuna znižuje ta
sredstva za 213.240 EUR; dodatna znižanja sredstev za nevladne organizacije lahko zanje
pomenijo resen problem; zaradi krize odbor ne vztraja, da so vsa sredstva na ravni lanskega
leta, pričakuje pa, da se društvom zagotovijo dodatna sredstva v višini 175.500 EUR, kar
pomeni, da sam odbor predlaga znižanje v višini 38.240 EUR; sanacija na OŠ Drska je res
nujna in ne podpira jemanja sredstev iz te postavke.
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Franc Beg: podpora razpravi A. Resmana in V. Kolenc na temo vrtcev; mnenje, da se vrtec
Janko za 210.000 EUR ne more obnoviti; vrtec Janko je lokacijsko neustrezen; replika Z.
Novaku: kako bi obrazložil višino sredstev, ki jo občina plačuje za koncesijo za privatne vrtce
v primerjavi z javnimi vrtci; vprašanje, zakaj se predlog sklepa v zvezi z RIC-em, št. 3/II
(prenehanje veljavnosti III. točke sklepa, št. 4120-4/2013 z dne 14.11.2013) umika; predlog,
ki bi rešil problem zagotovitve sredstev za nevladne organizacije, in sicer da se v izvirne
prihodke za leto 2014 zapiše 150.000 EUR, ki jih bo občina dobila vrnjene od Košarkarske
zveze Slovenije; ne more glasovati o takem amandmaju (RIC), če je bila zahteva svetnikov,
da se pogodba za RIC prekine.
Andrej Resman, replika Z. Novaku: za normative glede vrtcev ne potrebuje pomoči, ker je že
sodeloval pri številnih projektih.
Matic Vidic: replika A. Resmanu: v zvezi s sanacijo OŠ Drska gre za odnos do denarja in
kako se z njim ravna.
Nežka Ivanetič: podpora amandmaju, ki ga je predlagal Odbor za družbene dejavnosti; višina
sredstev, ki so dodeljena nevladnim organizacijam, vključno Društvu upokojencev in
Rdečemu Križu, je nesprejemljiva; sredstva so tako minimalna, da ovirajo delovanje teh
društev; Društvo upokojencev in Rdeči Križ opravljata tudi naloge, ki bi jih morala občina,
predvsem nega in pomoč starejšim občanom.
Dr. Vida Čadonič Špelič: proti predlogu amandmaja M. Vidica, ker daje prednost
osnovnošolskim otrokom pred podjetništvom; ali bi bila s sprejemom tega amandmaja
sanacija na OŠ Drska ogrožena.
Ivan Grill: zgodba z RIC-em je enaka kot najem prostorov za NPU – Nacionalni preiskovalni
urad; ali se je občinska uprava kaj pozanimala na ministrstvu, kako je država vodila postopke
za prekinitev pogodbe za prostore NPU-ja.
Na razpravo so na seji odgovarjali Alojzij Muhič, župan, Urška Ban, v.d. direktorice občinske
uprave, Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije, in Ana Tošić, vodja pravne
službe.
V skladu s 45. členom poslovnika je svetnik Alojz Turk zaprosil za petminutni odbor za
uskladitev stališč pri glasovanju o proračunu za leto 2014.
Župan je ob 17.48 uri prekinil sejo in odredil petminutni odmor.
Župan je nadaljeval sejo ob 18.05 uri ter:
− posredoval nov amandma k predlogu odloka o proračunu MONM za leto 2014 za
financiranje nevladnih organizacij, ki smiselno povzema oz. združuje amandma Odbora
za družbene dejavnosti ter amandma Gregorja Macedonija;
− se opredelil do ostalih vloženih amandmajev k predlogu odloka o proračunu MONM za
leto 2014.
Urška Ban, v.d. direktorice občinske uprave, je obrazložila nov amandma župana.
O amandmajih so v razpravi sodelovali: dr. Vida Čadonič Špelič, Gregor Macedoni, Jiri Volt,
Slavko Gegič, Franc Beg.
Župan je umaknil iz nadaljnjega odločanja sklepe, predlagane v Poročilu o delu v zvezi z
najemno pogodbo za najem prostorov za RIC na Topliški cesti in v skladu s poslovniškimi
določbami prešel na glasovanje o predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2014, in sicer najprej o amandmajih.
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S K L E P št. 558
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel naslednje
AMANDMAJE
k predlogu odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2014
Amandma št. 1
(predlagatelj: župan)
Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke
01013311
Plačilo davka na nepremičnine
Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko
2305082007
Investicijski odhodki-Knjižnica Mirana Jarca
(20 ZA, 2 PROTI)

-20.000,00 EUR
+20.000,00 EUR

Amandma št. 2
(predlagatelj: župan)
Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke
01013311
Plačilo davka na nepremičnine
Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko
2318061006
Nakup stanovanja
(26 ZA, 0 PROTI)

-50.000,00 EUR
+50.000,00 EUR

Amandma št 3
(predlagatelj: župan)
V načrte razvojnih programov za leto 2015 se uvrsti investicija Velodrom Češča vas.
(22 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 4
(predlagatelj: župan)
Povečajo se naslednje postavke za nevladne organizacije v skupnem znesku 130.000
EUR:
1804081012 Kakovostni športi
+12.732 EUR
1804081018 Športne prireditve
+15.915 EUR
1804081007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
+6.366 EUR
1805084003 Redno delo kulturnih društev
+3.820 EUR
1805084004 Programi v javnem interesu
+3.183 EUR
1805084006 Projekti na področju kulture
+3.183 EUR
1805084011 programi zasebnih zavodov v javnem interesu
+4.456 EUR
1805086006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu
+1.910 EUR
2008109006 Programi socialnega varstva
+26.737 EUR
2008084001 Območno združenje Rdečega križa
+5.093 EUR
2008084003 Medgeneracijsko središče
+5.729 EUR
2008109007 Javna dela
+12.732 EUR
1807097003 Mladinski projekti
+4.456 EUR
1807097004 Mladinski programi
+5.729 EUR
1807097010 Mladinski center- sofinanciranje najemnine
+ 955 EUR
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0601084003 Druga društva in organizacije
+1.910 EUR
04081011 Športna rekreacija
+6.366 EUR
04081013 Vrhunski športi
+1.273 EUR
04081016 Šport invalidov
+ 637 EUR
05084007 Projekti za oživitev mestnega jedra
+1.273 EUR
05084002 Revija Rast
+2.546 EUR
05084010 Novomeški poletni večeri
+3.000 EUR
Na prihodkovni strani se poveča postavka: 714 Drugi nedavčni prihodki (k 714105
Prihodki od komunalnih prispevkov) za 130.000 EUR.
(26 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 5
(predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti)
Iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2014 se izvzame gostinski
lokal, ki se nahaja v servisno-gostinskem objektu v Portovalu.
(25 ZA, 1 PROTI)
Amandma št. 6
(predlagatelj: Bojan Kekec)
Za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (proračunska postavka 2311064003),
se nameni sredstva v višini 60.000 EUR, ki se namenijo javni razsvetljavi v KS Bučna
vas.
Sredstva se v enakem znesku zagotovijo oz. prerazporedijo iz proračunske postavke
13045101 Vzdrževanje občinskih cest (konto 402503 Tekoče vzdrževanje cest).
(22 ZA, 0 PROTI)

Občinski svet z večino glasov proti

II.
ni sprejel

predloga amandmaja št. 7
(predlagatelj: Matic Vidic)
Pod postavko 14 Gospodarstvo, se doda novo postavko: Projekti na področju Start-up
podjetništva v višini 20.000 EUR, katere se zagotovi iz postavke 2303091226 Investicijski
odhodki – sanacija teras na OŠ Drska (350.000,00 EUR).
(3 ZA, 21 PROTI)
Po končanem glasovanju o amandmajih k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2014 je župan v skladu s 110. členom poslovnika ugotovil, da je na podlagi
sprejetih amandmajev proračun medsebojno usklajen in da je z njim zagotovljeno
financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi.
Ker je predlog proračuna po sprejetih amandmajih bil v ravnovesju, je župan posredoval na
glasovanje predlog proračuna v celoti s predlaganimi sklepi in z upoštevanjem sprejetih
amandmajev.

III.
S K L E P št. 559
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
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1.
ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 v drugi obravnavi z
upoštevanjem sprejetih amandmajev pod točko I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2014 v drugi obravnavi z upoštevanjem
sprejetih amandmajev pod točko I.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2014 v drugi obravnavi z upoštevanjem
sprejetih amandmajev pod točko I.
3. 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 z
upoštevanjem sprejetih amandmajev pod točko I.
(19 ZA, 4 PROTI)
1.

K 6. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 560
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel predlog
odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ulicah v Novem mestu po skrajšanem postopku v predloženem besedilu.
(22 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ulicah v Novem mestu po skrajšanem postopku v predloženem besedilu.
Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu se objavi
v Uradnem listu RS.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 7. točki
Dopolnjen osnutek odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec – ponovna prva
obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev sta na seji podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Melita
Muren, Urad za prostor.
Poročilo delovnih teles je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: v starem strnjenem delu naselja bi moral biti pri izgradnji upoštevan tudi nov
pločnik.
Rafko Križman: pri izgradnji novih cest ob urejanju naselij je potrebna poleg pločnika tudi
izgradnja kolesarske steze; neprimerna kolesarska steza na bivši cesti H1.
Mojca Novak: spomnila, da je Občinski svet že sprejel sklep, da se bodo ob vseh
rekonstrukcijah in novogradnjah cest gradile tudi kolesarske steze, zato naj občinska uprava
ta sklep spoštuje.
Ivan Bukovec, replika: kdaj se bo projekt začel dejansko izvajati?
Franc Beg: prošnja, da pripravljalci še enkrat pokažejo in razložijo na karti, kje bo potekala
kolesarska steza.
Mag. Franci Bačar: glede na to, da je oz. bo predlog OPPN-ja usklajen s prebivalci Otočca,
predlog, da ga podpre tudi Občinski svet.
Na razpravo in vprašanja sta na seji odgovarjali:
Melita Muren, Urad za prostor, in
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
S K L E P št. 561
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
sklep
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil

dopolnjen osnutek odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec
v prvi obravnavi.
2.
Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 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 (106/2010 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,
109/12, 35/12-Skl. US: U-I-43/13-8) zavzeti stališča.
Sprejeta stališča do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga
prostorskega akta.
(23 ZA, 0 PROTI)
14

PREDLOG
K 8. točki
Predlog odloka
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo in na dan seje pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Poročili delovnih teles 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 ter
− Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Bukovec: kakšne so omejitve lastnikom za uporabo teh gozdov, katerim so Romi
izsekali v preteklosti gozdove oziroma naredili že goloseke; ali občina lastnikom teh gozdov
ponuja kakšno odškodnino.
Dušica Balažek: obsoja uzurpacijo gozdov pripadnikov romske skupnosti oziroma sečnjo
lesa za potrebe ogrevanja Romov.
Na vprašanji v razpravi je odgovarjala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 562
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
predlog odloka
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve ter javne obravnave. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov
bodo upoštevana pri pripravi dopolnjenega predloga odloka, ki bo posredovan
občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne
občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
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− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe,
komunalo in promet.
Poročili delovnih teles sta podala:
− Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet ter
− Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni: vprašanje, ali manjka glagol v 5. členu v 3. točki: ali je dovolj enoznačno
jasno, kaj dela Komunala in kaj Cerod (zbiranje in prevoz).
Na vprašanje v razpravi je odgovoril Rafko Križman, svetnik, in direktor Komunale, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 563
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto
– prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe,
komunalo in promet.
Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Bukovec: vprašanje, zakaj je v medijih tako pogosto obvestilo o obveznem
prekuhavanju vode.
Gregor Macedoni: predlog, da se v drugi alineji 35. člena predloga odloka vsebina
(predračunska lastna cena) v oklepaju črta.
Na vprašanja iz razprave sta na seji odgovorila Rafko Križman, svetnik in direktor Komunale,
d.o.o., ter Ladislav Jaki, Komunala, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
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S K L E P št. 564
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
(25 ZA, O PROTI)

K 11. točki
Predlog odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe,
komunalo in promet.
Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: ali je narejena vsa potrebna infrastruktura in kakšna bo cena za to.
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila Igor Ilar, Komunala, d.o.o., in Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 565
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto v prvi obravnavi.
(25 ZA, O PROTI)

K 12. točki
Predlog Pravilnika
o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini
Novo mesto – skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in
kmetijstvo.
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Poročilo delovnega telesa je podal Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 566
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini
Novo mesto v predloženi vsebini.
(24 ZA, O PROTI)

K 13. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočke od 13.1 do 13.4:
13.1
13.2
13.3
13.4

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2502/6, k.o. 1457 – Ždinja vas
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
4626/9, k.o. 1489 – Cerovec
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2507/5, k.o. 1457 - Ždinja vas
Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila
parkirnih mest v Novem mestu

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, 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.
V razpravi sta sodelovala:
Martina Vrhovnik: ali je Občinski svet pristojen za odločanje o predlaganem sklepu za
podtočko 13.4; podpora predlogu Odbora za davčno politiko, proračun in finance glede
podtočke 13.4.
Gregor Macedoni: podpora predlogu M. Vrhovnik in Odbora za davčno politiko, proračun in
finance glede podtočke 13.4.
Župan, Alojzij Muhič, je glede na razpravo umaknil podtočko 13.4 in predlagal, da se opravi
skupno glasovanje le za ostale podtočke od 13.1 do 13.3.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi s skupnim glasovanjem za podtočke
od 13.1 do 13. 3 z večino glasov (22 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje sklepe:
S K L E P št. 567
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2502/6, 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. 2502/6, k.o. 1457 – Ždinja vas, in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P št. 568
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 4626/9, k.o. 1489 - Cerovec
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 4626/9, k.o. 1489 - Cerovec, in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P št. 569
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2507/5, 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. 2507/5, k.o. 1457 – Ždinja vas, in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.
(22 ZA, O PROTI)
S K L E P št. 570
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
(predlagatelj: Odbor za davčno politiko, proračun in finance)
O vseh premoženjsko-pravnih zadevah (prodaji, nakupu, ukinitvi javnega dobra) v
bodoče občinska uprava obvesti krajevno skupnost, na območju katere se nahaja
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obravnavana nepremičnina, in v gradivih navede stališče krajevne skupnosti do
predloga.
(22 ZA, O PROTI)

K 14. točki
Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbor za komunalo in promet ter
− Odbor za gospodarstvo.
Uvod pri tej točki ni bil potreben.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
− Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni: nezadovoljstvo nad izvajanjem lastniške funkcije; kakšna je občinska
strategija; predlog, da 300.000 EUR občina nameni v odpis amortizacije v breme osnovnih
sredstev oziroma vrednosti; predlog, da se za 175.000 EUR poišče notranje rezerve v
Komunali, d.o.o.
Na razpravo je odgovarjala Urška Ban, v.d. direktorice občinske uprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 571
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami
v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 v predloženi vsebini.
(20 ZA, 1 PROTI)

K 15. točki
Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe,
komunalo in promet.
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Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni: zakaj župan ni predlagal predvidene subvencije v višini 487.000 EUR v
proračunu oziroma ali bi vse to šlo na breme občanov.
Na vprašanja v razpravi je odgovarjala Urška Ban, v.d. direktorice občinske uprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 572
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2014.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev
predračunske lastne cene
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev sta na seji podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne službe,
komunalo in promet ter Ladislav Jaki, Komunala, d.o.o.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni: zakaj obračunska kategorija mešanih komunalnih odpadkov v letu 2014
raste; glede na letno poročilo o uspešnem ločevanju odpadkov stremeti k temu, da je
odpadkov čim manj.
Ivan Grill: zaračunavanje odvoza odpadkov za zidanice: zidanica sama ne proizvaja
odpadkov; kdor ima zidanico, v času, ko je tam, ne proizvaja odpadkov doma, ampak jih
odloži v smetnjak pri zidanici; gre za dvojno zaračunavanje, ki ga je potrebno preprečiti; ali
se pripravlja kakšen operativni načrt za dosego cilja 3 % dvig deleža ločenih odpadkov;
mnenje, da bi se moralo več delati na vzgoji v vrtcih in šolah; ali se izvaja kakšna inšpekcija
glede ločevanja odpadkov v zbirnike.
Ivan Bukovec: kako naj se uredi situacija ločevanja odpadkov v zbirnike pri stanovanjskih
blokih, saj se lahko zgodi, da tam odloži nesortirane odpadke nekdo drug, kazen za
neločevanje pa bo prizadela stanovalce bloka.
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Matic Vidic: ali se kaj spremlja in prevzema novitete iz tujine glede odlaganja ločenih
odpadkov: npr. zabojniki na kartice in nalaganje bonusov na kartice, ki se lahko v naprej
unovčijo.
Na vprašanja v razpravi sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in Ladislav Jaki, Komunala,
d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 573
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi
sklep
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto v predloženi vsebini.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi
sklep
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo
mesto v predloženi vsebini.
(19 ZA, 3 PROTI)

K 17. in 18. točki
17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014 – 2017
18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Mestni občini
Novo mesto za obdobje 2013 - 2016
Župan Alojzij Muhič, je predlagal, da se obravnava in glasovanje o teh točkah izvedeta
skupaj.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbor za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je za obe točki podala Anja Dragan, Urad za gospodarske javne
službe, komunalo in promet že pri 15. točki dnevnega reda.
Poročilo s seje delovnega telesa je za obe točki podal Alojz Turk, predsednik Odbora za
komunalo in promet.
Pri obeh točkah ni bilo razprave.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi s skupnim glasovanjem z večino
glasov (20 ZA, 0 PROTI) sprejel
S K L E P št. 574
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi
PROGRAM
oskrbe s pitno vodo v Mestni Občini Novo mesto za obdobje 2014 – 2017.
S K L E P št. 575
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi
PROGRAM
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo
mesto za obdobje 2013 – 2016.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 19. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta
k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave
kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu –
strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih
določilih FIDIC«
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Alojzij Muhič, župan.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: v delu mesta, kjer živi, ni zrasla nobena nova večja zgradba ali podjetje, da bi
bilo potrebno zaradi nje izvesti tako velike gradbene posege na Kandijski cesti oziroma
kanalizacijo; ali je bila ta izvedena za podjetje Revoz; ali bodo občani plačevali za velika
podjetja.
Na razpravo je na seji odgovoril župan Alojzij Muhič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
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S K L E P št. 576
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 354-106/2009-1800-21 za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu- strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC, znesku največ 46.281,90 EUR brez DDV, za kar se sklene
aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
(21 ZA, 1 PROTI)

K 20. točki
Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo javnega naročila
»Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga v Novem
mestu«, v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 577
Občinski svet se seznani z odločitvijo župana Mestne občine Novo mesto, da se v
skladu z določili »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju Glavnega trga
v Novem mestu«, št. objave na Portalu javnih naročil JN12642 z dne 4.10.2013, zavrne
vse ponudbe.
(20 ZA, 1 PROTI)

K 21. točki
Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Slavko Janežič, Cerod, d.o.o.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi sta sodelovala:
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Ivan Bukovec: ali je možno, da se glede na podatke ARSO-ta, da je na Cerodu I na dnu
razpokala folija in da vsebina izcednih voda izteka v podtalnico; glede na to, da se odlaga
samo končni produkt reciklaže, ali je res, da se kompletne nereciklirane odpadke odlaga na
Cerodu, s tem, da se šteje kot recikliran odpadek.
Gregor Macedoni: aktivnosti za preprečitev smradu: kdaj lahko prebivalci okolice odlagališča
pričakujejo, da bodo v jesenskih in zgodnjih zimskih mesecih dihali zrak brez smradu.
Na vprašanja iz razprave je na seji odgovarjal Slavko Janežič, Cerod, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 578
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
s Poročilom o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.
faza na dan 10. 12. 2013.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 22. točki
Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto na dan 30.11.2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Pavle Jenič, Urad za razvoj in investicije.
Poročili s sej delovnih teles so 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, ter
− Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 579
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
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s poročilom o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 30. 11. 2013.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 23. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
podtočke 23.1 do 23.3, je bilo objavljeno na spletni strani dan pred sejo.
23.1 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 580
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z odstopom dr. Borisa Dularja z
mesta člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
II.
Dr. Borisu Dularju, članu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, z dnem 19.
12. 2013 preneha mandat člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto zaradi
odstopa.
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Karla Vardijana,
roj. 1935, Novo mesto, Knafelčeva ulica 22,
za člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto do konca mandata Nadzornega
odbora.
(18 ZA, 0 PROTI)
23.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P št. 581
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z odstopom Brede Oklešen z
mesta predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dragotina Ketteja.
II.
Bredi Oklešen z dnem 19. 12. 2013 preneha mandat predstavnice ustanovitelja v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja zaradi
odstopa.
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Ljubiniko Počrvina,
roj. 1970, Jama 4,
za predstavnico ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Dragotina Ketteja do konca mandata sveta zavoda.
(19 ZA, 0 PROTI)
23.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 582
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje o kandidatki
Vidi MAROLT
za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 24. 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 25. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
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1.
2.
3.
4.

9003-1/2010/344
9003-1/2010/345
9003-1/2010/346
9003-1/2010/347

5.

9003-1/2010/348

6.
7.

9003-1/2010/349
9003-1/2010/350

8.

9003-1/2010/351

9.

9003-1/2010/352

10.

9003-1/2010/353

11.
12.

9003-1/2010/354
9003-1/2010/355

Ureditev pešpoti »Od mlina do mlina«
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Narodni dom
Ureditev hodnika pod arkadami na Rozmanovi ulici –
dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje, št. 90031/2010/332
Objava imen pripravljalcev odgovorov na vprašanja in
pobude članic in članov Občinskega sveta
Umestitev križišča na Ulici Slavka Gruma
Ažuriranje seznama članov delovnih teles na spletni strani
MO NM
Realizacija sklepa OS, št. 489, v zvezi z OPPN Mrzla dolina
– zahod
Zamenjava članov delovnih teles, ki se ne udeležujejo sej
delovnih teles
Zagotovitev finančnih sredstev v proračunu 2014 za javno
razsvetljavo na Dolenjih Kamencah v KS Bučna vas
Najem telovadnic v MO NM
Oživitev mestnega jedra

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 26. seji Občinskega sveta dne 19.12.2013 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1.

Ivan Bukovec
9003/2010/356
(ustno vprašanje)

2.

Ivan Bukovec
9003/2010/357 Odkup objekta VDC Sonček
(ustno vprašanje) Vprašanje staršev otrok, ali je možno prostore, ki jih ima VDC
Sonček v objektu na Cankarjevi ulici v najemu (tudi društvo
Polžek), odkupiti?
Gregor Macedoni
9003/2010/358 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9003-1/2010/345;
(ustna pobuda – Družina Kovač – plačilo davka 27.000 EUR
navezava na pisno Pobuda, da občinska uprava v okviru že podanega odgovora
pobudo, št. 9003 - pripravi rešitev takega primera, saj je NUSZ prihodek občine.
1/2010/345) V okviru tega predlog za preučitev možnosti, da občina poda
pozitivno mnenje na ugovor, ki je bil posredovan na DURS ali
pa možnost določitve zneska v »realni« višini.

Finančna pomoč samostojnim podjetnikom
Vprašanje, ali Mestna občina Novo mesto daje kakšno
finančno pomoč samostojnim podjetnikom?
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto (občina ne
daje direktne pomoči samostojnim podjetnikom).

3.

4.

Gregor Macedoni
Upoštevanje kredita pri obračunavanju znižanega plačila
9003/2010/359 vrtca
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali posamezni Centri za socialno delo res različno
obračunavajo prispevek za znižano plačilo vrtca otrok glede
upoštevanja višine obroka kreditov družine.
Ali občina na tem področju lahko sprejme kakšen sklep
oziroma kako drugače odigra svojo vlogo in kako je to
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5.

Slavko Gegič
9003/2010/360
(ustno vprašanje in
pobuda)

vprašanje rešeno v Mestni občini Novo mesto?
Sneženje v Bršljinu – vpliv vremena ali vpliv drugega
dejavnika
Vprašanje, zakaj je 17.12.2013 snežilo le v delu Novega
mesta, t.j. Bršljinu? Pobuda, da občinska uprava naslovi to
vprašanje na pristojne institucije.
Pojavljajo se informacije, da sneženje ni posledica
vremenskih razmer, temveč je treba iskati vzrok drugje. V
tem delu mesta je tudi industrija, katere stranski produkt je
tudi izpust določenega dela snovi v zrak, kar bi lahko vplivalo
tudi na omenjeni vremenski pojav.

Alojz Turk v imenu
Odbora za komunalo
Zagotovitev parkirnih mest pred lekarnami
in promet
Pobuda, da občinska uprava zagotovi parkirne prostore za
9003/2010/361 potrebe lekarn (za javni zavod in za lekarne s koncesijo) na
(ustna pobuda) območju mesta Novega mesta.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto (za lekarno
na Novem trgu sta rezervirana dva parkirna prostora, za lekarno v Kandiji se izdelujejo načrti).
6.

7.

Rafko Križman
90003/2010/362
(ustna pobuda –
navezava na ustno in
pisno vprašanje
Gregorja Macedonija,
št. 9003-1/2010/345)

Družina Kovač – plačilo davka v višini 27.000 EUR
Pobuda, da občina pristopi in poišče možnosti, kako
pomagati družini Kovač.
Občinska uprava je sicer že posredovala strokoven odgovor,
vendar težava s tem ni rešena, zato pobuda, da se poišče
konkretna rešitev za to vprašanje.

Na pobudo je ustno odgovoril župan, Alojzij Muhič, na sami seji (župan in občinska uprava
aktivno iščeta možnosti v smeri, kako pomagati v izrazito specifičnem primeru).
8.

9.

10.

Martina Vrhovnik
9003/2010/363 Zapisovanje odhodov svetnikov s sej občinskega sveta
(ustna pobuda) Pobuda, da uprava zapisuje odhode svetnikov s sej
občinskega sveta.
Dogaja se, da svetniki med sejo niso ves čas prisotni v
dvorani oziroma predčasno zapuščajo sejo. Nekateri niso niti
polovico časa trajanja seje prisotni na njej, kar v skladu s
poslovnikom pomeni, da niso upravičeni do sejnine. Tudi ni
higienično do župana in ostalih svetnikov, ki vztrajajo do
konca seje.
Martina Vrhovnik
9003/2010/364 Evidentiranje prisotnosti na seji Občinskega sveta
(ustna pobuda) Pobuda, da se prisotnost svetnikov na seji Občinskega sveta
ne ugotavlja le s pritiskom na gumb za glasovanje, temveč se
ugotavlja še drugače.
Preprečiti je potrebno, da svetnik ne bi glasoval še za
drugega svetnika, ki ni prisoten v dvorani.
Ivan Bukovec
9003/2010/365 Sklic Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti
(ustno vprašanje) Vprašanje, zakaj predsednica ne skliče Odbora za
spremljanje položaja romske skupnosti?
Od zadnje seje Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti je minilo že nekaj časa. V celem mandatu so bile
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sklicane le tri seje.
11.

12.

13.

14.

15.

Andrej Resman
9003/2010/366 Koncesijski vrtec Jana
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali je koncesijski vrtec Jana vpisan v razvid
vrtcev? Če je vpisan, kateri je datum vpisa? Kdaj poteče
koncesijska pogodba?
Andrej Resman
9003/2010/367 Vrtec Najdihojca Mali Slatnik
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali je za obnovo in širitev Vrtca Najdihojca na
Malem Slatniku res izdelan načrt obnove in pridobljeno
gradbeno dovoljenje?
Andrej Resman
9003/2010/368 Odkup in ureditev priključka ulice Ob Težki vodi na
(pisno vprašanje) Šmihelsko cesto
Vprašanje: ali se razmišlja o odkupu/zamenjavi zemljišča
(pogorišča) in o ureditvi priključka ulice Ob Težki vodi na
Šmihelsko cesto.
V letu 2012 je prišlo do požara na gospodarskem poslopju ob
priključku ulice Ob Težki vodi na Šmihelsko cesto. Objekti so
še danes - konec leta 2013 v istem stanju kot so bili takoj po
požaru. Na tem delu je cestišče najožje in s tem tudi
ogroženost pešcev največja.
Andrej Resman
9003/2010/369 Problematika prometne ureditve in preobremenjenosti
(pisna pobuda) cest skozi KS Regrča vas in Šmihel (Ulica Ob Težki vodi)
do KS Gotna vas (Jedinščica)
Pobuda/predlog, da pristojni na MO NM pripravijo predlog
ureditve prometa v KS Regrča vas in predlog uskladijo z
vaščani.
Že ob nastopu moje funkcije svetnika dne 27.1.2011 sem
zastavil vprašanje z isto temo. Od takrat do danes ni bilo
narejenega ničesar za ureditev prometa. Nasprotno, ob
obnovi Kandijske ceste se je večji del prometa (tranzita)
preusmeril na ulico Ob Težki vodi in naprej v KS Gotna vas
(Jedinščico). Promet skozi vas je neznosen in strah pred
nepredvidenim je velik. KS in občani smo ves čas opozarjali
na prometne preobremenjeno cestno povezavo, vendar
posluha s strani občine ni bilo. Tudi prebivalci ob delu ulice
Ob Težki vodi, ki leži v KS Šmihel, so s prometnimi
razmerami nezadovoljni.
Franci Beg
9003/2010/370 Višina koncesije v privatnih vrtcih
(pisno vprašanje) Vprašanje, na osnovi česa je določena višina koncesije v
privatnih vrtcih (ločeno za vrtec Jana in ločeno za vrtec Ringa
Raja?
Koliko dobijo teh sredstev drugi javni vrtci? Zakaj je bila
pogodba o koncesiji s privatnim vrtcem sploh podpisana?
Tudi povečanja v proračunu 2014 so za javne vrtce in
privatne vrtce zelo različno povišana/indeksirana; zakaj?
Čemu odločitev za koncesijo privatnemu vrtcu, če Zakon o
vrtcih tega ne predvideva oziroma samo dopušča možnost –
»lahko tudi«.
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16.

17.

Franci Beg
9003/2010/371 Odlok o prepovedi pitja alkoholnih pijač na javnih mestih
(pisno vprašanje) Vprašanje, kaj je s pobudo svetnika Francija Bega o pripravi
Odloka o prepovedi pitja alkoholnih pijač ja javnih mestih?
Pobuda je bila podana pred več kot letom dni, ponovila pa jo
je tudi svetnica dr. Vida Čadonič Špelič.
Franci Beg
9003/2010/372 Vrnitev kotizacije Košarkarske zveze Slovenije MO NM za
(pisno vprašanje) organizacijo Eurobasketa
Vprašanje, kdaj bo vrnjena kotizacija Mestni občini Novo
mesto, ki je bila plačana Košarkarski zvezi Slovenije za
organizacijo evropskega košarkarskega prvenstva (150.000
EUR), ki v Novem mestu ni bilo realizirano. Vrnitev kotizacije
je bila že nekajkrat obljubljena, zato želim jasen odgovor z
dopisom KZS.

*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Alojzij Muhič, župan, se je vsem prisotnim iskreno zahvalil za sodelovanje v letu 2013, voščil
prijetne in mirne božične praznike, čestital k dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželel
zdravo, osebnega zadovoljstva ter uspehov polno novo leto 2014.
Sodelujočim se je zahvalil za sodelovanje na seji in sejo zaključil ob 20.59 uri.

Številka: 9001-6/2013
Datum: 19.12. 2013

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

Seja je tonsko posneta
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