PREDLOG

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 18.
decembra 2014, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Poseben pozdrav in zahvalo je župan namenil novomeškim skavtom, ki so pred
nadaljevanjem seje prinesli luč miru iz Betlehema in jo predali županu ter prebrali poslanico.
Župan je prisotne seznanil, da je s 1. decembrom 2014 začel poklicno opravljati funkcijo
župana Mestne občine Novo mesto in da je s 3. decembrom 2014 imenoval Boštjana
Groblerja za podžupana, ki bo pokrival področja družbenih dejavnosti in turizma ter skrbel za
koordinacijo in organizacijo širše občinske uprave.
Župan je tudi seznanil prisotne, da bo med potekom seje moral le-to začasno zapustiti zaradi
drugih protokolarnih obveznosti in da je za ta čas za vodenje seje pooblastil podžupana
Boštjana Groblerja.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so opravičili odsotnost Bojan Kekec, Mateja Kovačič in
Jiří Volt.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.12 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel (od 3.1 točke dalje),
Eva Filej Rudman, Stanislav Galič, Boštjan Grobler, Nina Jakovljević, Martin Kambič, Dušan
Kaplan, Gregor Klemenčič, Alojz Kobe, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko,
Alenka Papež, dr. Janez Povh, Sandi Selimčič, Matjaž Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca
Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Martina Vrhovnik, mag.
Adolf Zupan, mag. Renata Zupančič.
Opravičili odsotnost:
Bojan Kekec, Mateja Kovačič in Jiří Volt.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
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Sandra Boršić, v.d. vodje kabineta župana,
Sara Drašković, Kabinet župana,
Ana Tošić, v.d. direktorja občinske uprave,
Mateja Jerič, vodja Urada za zdravstvo, socialo in kulturo,
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
Tončka Novak, Urad za šolstvo, šport in mladino,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
Darja Plantan, vodja Urada za davke,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
Fikret Fejzić, višji svetovalec za zaščito in reševanje,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
Peter Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) Ostali prisotni:
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o., (pri 5. točki),
− Ksenija Avsec, GPI, d.o.o., (pri 7. točki),
− Jožef Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor (pri 11. točki),
− Anita Klobučar, odvetnica, likvidacijska upraviteljica (pri 16. točki) in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku (4.12.2014) in objavljena gradiva na spletni
strani.
Pred sejo na klop pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
− Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki II. faza na dan
15.12.2014,
− dopolnitev 8. točke (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto) in 9. točke (Predlog sklepa
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) ter
− čistopis predloga dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
Župan je prisotne seznanil, da gradivo osnutek programa oživljanja Narodnega doma, ki je
bilo prvotno planirano za obravnavo na seji Občinskega sveta, na pobudo nekaterih
svetnikov, ki so novi in zato niso seznanjeni z dosedanjimi aktivnostmi v zvezi s to zadevo, ni
bilo uvrščeno na dnevni red te seje, se pa bo obravnavalo na eni od prihodnjih sej.

I.

Umik točk
V razpravi so sodelovali:
Borut Škerlj: predlog za umik 3.2 točke - Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto in utemeljitev predloga.
Obrazložitve na vprašanja iz razprave je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Po prejeti obrazložitvi je Borut Škerlj umaknil predlog za umik točke 3.2.
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Bojan Tudija: predlog za umik 3.3 točke – Predlog sklepa za imenovanje delovnega telesa
Občinskega sveta – Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti in utemeljitev
predloga.
Pojasnila na vprašanja iz razprave je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali še mag. Franc Bačar, Sandi Selimčič in Uroš Lubej.
Po zaključeni razpravi je župan v skladu s 33. in 38. členom poslovnika
umaknil
3.3 točko
z dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Predlog sklepa za imenovanje delovnega telesa Občinskega sveta – Odbor za
spremljanje položaja romske skupnosti.
II.
Predlogov za razširitev dnevnega reda na seji ni bilo.
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 odloka pod točko 8 in točko 10:
−
točka 8: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto - predlog za
skrajšani postopek in
−
točka 10: Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega
zavoda Zdravstveni dom Novo mesto - predlog za skrajšani postopek.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 25
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval odloke pod 8. in 10. točko
dnevnega reda:
8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
10. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni
dom Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(24 ZA, O PROTI)
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IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 26
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
d n e v n i r e d:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Kadrovske zadeve
3.1 Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto
3.2 Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto
3.3 Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole
Brusnice
3.4 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne
skupnosti v Svet javnega zavoda Gimnazija Novo mesto
4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2014 – skrajšani postopek
5. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 - 1. obravnava
6. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto - 1. obravnava
7. Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Bučna vas vzhod/I - 1. obravnava
8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto - predlog za skrajšani
postopek
9. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
10. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
11. Program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto za triletno obdobje
12. Program odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Mestni občini
Novo mesto za obdobje 2013 – 2016 – novelacija
13. Meritve hitrosti v neposredni bližini osnovnih šol v Mestni občini Novo mesto
v jeseni 2014
14. Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni v mandatu
prejšnjega občinskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za
sprejem splošnih aktov
15. Poročilo o sanaciji plazov po dolgotrajnem deževju v letu 2014
16. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto
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17.
18.
19.

Konzervatorski načrt za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice v
zgodovinskem jedru Novega mesta
Informacija o sklepu o začasnem financiranju
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
(24 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
.Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
V razpravi je sodeloval Uroš Lubej.
Na vprašanje iz razprave je odgovoril župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 27
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
Predlog zapisnik 2. seje Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto z dne 27. 11.
2014 se dopolni tako, da se povzetek razprave svetnika Uroša Lubeja pri točki 3.3 (str.
5) dopolni tako, da se za zadnjim podpičjem doda podpičje in vstavi besedilo »opozoril
na dejstvo, da je edina večja neproporcionalnost nastala z imenovanjem treh
predsednikov iz ene, sicer največje politične stranke«.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 27. 11. 2014
z upoštevanjem dopolnitve s točke 1.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo za vse podtočke od 3.1 do 3.4 je bilo objavljeno na spletni strani občine na dan seje
Občinskega sveta.
3.1
Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 28
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
potrdi mandat
Matjažu ENGLU,
Otočec, Dobrava 56,
za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Sklep velja z dnem sprejema.
(26 ZA, 0 PROTI)
3.2
Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval mag. Franc Bačar.
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 29
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L EP
o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
v sestavi:
1.
Dušan Černe, predsednik,
2.
Borut Šterbenc, član,
3.
Borut Retelj, član,
4.
Darja Avguštin, članica,
5.
Jožica Barbo Hrastar, članica,
6.
Nataša Šterk, članica,
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7.

Anton Dragan, član.

II.
Mandat članov Nadzornega odbora je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto.
(21 ZA, 0 PROTI)
3.3
Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Brusnice
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, mag. Franc Bačar, Alojz Kobe, dr. Janez Povh in
Marko Dvornik.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

S K L E P, št. 30
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi podal
pozitivno mnenje
k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Osnovna šola Brusnice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje
k imenovanju
Jasmine HIDEK,
za ravnateljico Osnovne šole Brusnice za obdobje 2015 do 2020.
(26 ZA, 0 PROTI)

S K L E P, št. 31
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja sprejel
sklep
V zvezi z dosedanjo prakso pri objavi javnih razpisov za ravnatelje in direktorje javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, in direktorjev javnih
podjetij in podjetij, v katerih ima Mestna občina Novo mesto večinski lastniški delež,
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poziva organe upravljanja:
−
−

da objavljajo javne razpise za ravnatelje in direktorje tudi na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, na Zavodu RS za zaposlovanje, na lastnih spletnih straneh ter
na družbenih omrežjih,
da pri javnih razpisih za direktorje in ravnatelje javnih zavodov in gospodarskih
javnih služb ne določajo minimalnih zakonskih razpisnih rokov, do katerega se
sprejemajo prijave kandidatov, ampak naj bodo le-ti 21 dni.
(27 ZA, 0 PROTI)
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3.4
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet
javnega zavoda Gimnazija Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 32
I.
Ugotovitveni sklep
Ani Ponikvar,
z dnem 18. 12. 2014 preneha mandat
članice Sveta javnega zavoda Gimnazija Novo mesto zaradi odstopa.
II.
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Matjaža Štiha, Novo mesto, Knezova ulica 98,
za nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti
v Svet javnega zavoda Gimnazija Novo mesto.
Mandat traja do izteka mandata članom sveta zavoda.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2014 – skrajšani postopek
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 komunalo in promet,
− Odbora za okolje in prostor in
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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V razpravi so sodelovali dr. Milena Kramar Zupan, Borut Škerlj, mag. Franc Bačar in mag.
Adolf Zupan.
Na vprašanja iz razprave je odgovoril župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 33
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Predlog odloka
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI
II.
Odlok
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno
storitvena cona Mačkovec - 2 - 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Uroš Lubej: z namenom izboljšanja prometne oziroma kolesarske kulture predlog, da se na
tem območju zagotovi zadostno število parkirnih mest za kolesa, kot bi ga predhodno določili
v katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora v MO NM; na
zahodni strani območja, ob cesti Na Brezovici se ohrani koridor za morebitno kolesarsko pot
in pešpot, ki bi jo lahko zgradili v prihodnosti, v kolikor bi prišlo do bistvene spremembe
pozidave območja na drugi strani avtoceste.
Pripombe in predlogi, podane na sami seji Občinskega sveta se bodo evidentirale in
obravnavale kot pripombe na javno razgrnitev prostorskega akta.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 34
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1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovecv prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo
kot pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem
načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Uroš Lubej: območje, ki ga zajema ta odlok, je tudi Kandijska cesta, ki predhodno ni bila v
fazi rekonstrukcije in tudi del, ki je že bil v fazi rekonstrukcije; na tej cesti je začasno zarisan
t.im. sharrow sistem, ki voznike opozarja na prisotnost kolesarja na cesti; predlog, da je pri
sanaciji tega dela ceste, t.j. med obstoječo kolesarsko stezo pri križišču na Šmihelski most
in do gradu Neuhof (pri interni bolnici) potrebno izgraditi kolesarsko stezo ali pas in sanirati
cestišče v celoti; trenutno stanje je nevarno, predvsem za kolesarja, saj zaris sistema
sharrow kolesarja potiska na rob cestišča, ki ni prevozno; pri obnovi tega dela ceste od
gradu Neuhof do potoka Težka voda se cesta razširi za vris kolesarskega pasu na cestišče;
sistem sharrow ni primeren za varno kolesarjenje na tako frekventni cesti; povezava je nujna
tudi zaradi kasnejše navezave kolesarske poti k poti ob potoku Težka voda do Gotne vasi;
ker gre za zdravstveni kompleks, je nujno potrebna javna infrastruktura, ki omogoča vsem
kolesarjem prost in varen dostop do bolnice in zdravstvenih storitev; zagotovljena morajo biti
ustrezna parkirna mesta in parkirišča za kolesa, na način, ki se določi v katalogu cestne
opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora v MO NM.
Pripombe in predlogi, podane na sami seji Občinskega sveta se bodo evidentirale in
obravnavale kot pripombe na javno razgrnitev prostorskega akta.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 35
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
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PREDLOG
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo
kot pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas
vzhod/I – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Uroš Lubej: tudi na tem območju mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in
parkirišča za kolesa, na podoben način kot v prejšnjih točkah; od severne vpadnice do
Ljubljanske ceste in do Tržiške ulice se naredi kolesarski pas, ki se nadaljuje do
večstanovanjskih stavb; to je po projektu cesti C2; v kolikor je predvideno, da se bo v
prihodnje naselje širilo še ob projektirani cesti z oznako C1 in C6, se pusti koridor, kjer bo
možno vrisati kolesarski pas tudi kasneje; vsaka stanovanjska soseska, kjer je predvidena
gradnja večstanovanjskih stavb, mora imeti urejen kolesarski dostop, vsaj s kolesarskim
pasom, vrisanim na cestišču; glede na sedanje izkušnje in prakso ostalih mest je to
minimalni pogoj za kvalitetno in sodobno življenje v mestu; opozoril na to, da Mestna občina
Novo mesto nima opredeljene stanovanjske politike, ki bi stimulirala priseljevanje v našo
občino; dejstvo je, da je Novo mesto zanimivo za delovna mesta zaradi svoje industrije,
vendar zaradi neizdelane stanovanjske politike od teh delovnih mest ni veliko; poziv za
čimprejšnjo izdelavo strategije stanovanjske politike, katere cilj bi bil povečanje prebivalstva v
MO NM, in sicer, da se čim več novega prebivalstva naseljuje v samem mestu oziroma v
samem mestnem jedru; nove investitorje pripeljati na lokacije, kjer želi občina.
Mag. Miroslav Berger: opozoril, da je bilo na skupni seji Odbora za okolje in prostor in
Odbora za komunalo in promet predlagano, da se v odloku investitorja zaveže, da
predvideno otroško igrišče mora urediti, in ne le »lahko uredi«.
Na razpravo U. Lubeja je repliciral Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in
promet.
Pripombe in predlogi, podane na sami seji Občinskega sveta se bodo evidentirale in
obravnavale kot pripombe na javno razgrnitev prostorskega akta.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 36
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PREDLOG
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek
odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1 v prvi
obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta se upoštevajo kot pripombe iz javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za družbene dejavnosti in
− Odbora za gospodarstvo.
V uvodu je župan obvestil, da je dopolnitev tega gradiva v skladu s predlogi delovnih teles
posredovano pred sejo na klop.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali dr. Milena Kramar Zupan, Borut Škerlj in Uroš Lubej.

S K L E P, št. 37
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

Ob 17.52 je zaradi protokolarnih obveznosti župana Gregorja Macedonija vodenje seje
Občinskega sveta v skladu s pooblastilom prevzel Boštjan Grobler, podžupan.
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PREDLOG
K 9. točki
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za družbene dejavnosti in
− Odbora za gospodarstvo.
V uvodu je župan obvestil, da je dopolnitev tega gradiva posredovano pred sejo na klop.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 38
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v predloženi
vsebini.
(21 ZA, 1 PROTI)

K 10. točki
Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom
Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 39
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po skrajšanem postopku brez razprave sprejel
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PREDLOG
I.
predlog odloka
o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(27 ZA, 1 PROTI)
II.
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine
Novo mesto za triletno obdobje
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske
javne službe, komunalo in promet.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki sta razpravljali Nina Jakovljević in dr. Milena Kramar Zupan.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 40
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Programom oz. ukrepi iz
Načrta ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka iz Odloka o načrtu za kakovost zraka
na območju Mestne občine Novo mesto, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in
prostor.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z nalogami občine kot izhaja iz
Podrobnejšega programa ukrepov (razpredelnice) iz Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Novo mesto.
3. V primeru, da se razmerje financiranja ukrepov iz sredstev Kohezijskega sklada med
državo in občino zaradi objektivnih razlogov bistveno spremeni, je pripravljalec
gradiva dolžan pripraviti novo usklajeno gradivo.
(27 ZA, 0 PROTI)
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PREDLOG
K 12. točki
Program odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Mestni občini Novo
mesto za obdobje 2013 – 2016 - novelacija
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske
javne službe, komunalo in promet.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 41
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Program odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto - novelacija.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Meritve hitrosti v neposredni bližini osnovnih šol v Mestni občini Novo mesto
v jeseni 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske
javne službe, komunalo in promet.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali dr. Janez Povh, Alojz Kobe, Dušan Kaplan in Martin Kambič.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 42
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PREDLOG
Občinski svet se je seznanil in potrdil poročilo o izvedbi meritev v neposredni bližini
osnovnih šol v Mestni občini Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni v mandatu
prejšnjega občinskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem
splošnih aktov
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodna obrazložitev pri tej točki 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. 43
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo nadaljeval postopke za sprejem naslednjih
splošnih aktov, katerih priprava v času mandata prejšnjega občinskega sveta ni bila
zaključena, in sicer:
1. Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi,
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
center Janez Trdine v drugi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Poročilo o sanaciji plazov po dolgotrajnem deževju v letu 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljala dr. Milena Kramar Zupan.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Fikret Fejzić, višji svetovalec za zaščito in reševanje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
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PREDLOG
S K L E P, št. 44
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejeme finančno poročilo o porabi
proračunskih sredstev na postavki 01013306 Proračunska rezerva za delno sanacijo
dveh plazov na območju Mestne občine Novo mesto po septembrskem deževju v letu
2014.
II.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance predlaga, da se v proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2015 poveča sredstva na postavki proračunska rezerva.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev je podala odvetnica Anita Klobučar,
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.

stečajna

upraviteljica

Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali dr. Janez Povh, Matjaž Engel in Borut Škerlj.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala odvetnica Anita Klobučar, stečajna upraviteljica
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.
S K L E P, št. 45
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
SKLEP
o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka in
Predloga za razdelitev premoženja javnega zavoda
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – v likvidaciji
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Poročilo o poteku likvidacijskega postopka
in Predlog za razdelitev premoženja javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče
Novo mesto – v likvidaciji s prilogami z dne 1. 8. 2014 in z dne 10. 12. 2014.
II.
Osnovna sredstva – premoženje javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče
Novo mesto – v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) se z dnem uveljavitve tega
sklepa prenese v last in posest ustanoviteljice zavoda, to je Mestne občine Novo mesto.
III.
Poslovne knjige javnega zavoda se hranijo pri ustanoviteljici javnega zavoda, to je pri Mestni
občini Novo mesto.
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PREDLOG
IV.
Ustanoviteljica javnega zavoda Mestna občina Novo mesto ugotovi zaključek postopka in
daje pooblastilo likvidacijski upraviteljici odvetnici Aniti Klobučar za vložitev predloga za izbris
javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – v likvidaciji iz sodnega
registra.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Konzervatorski načrt za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice v zgodovinskem
jedru Novega mesta
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za gospodarstvo.
Javna predstavitev konzervatorskega načrta je bila opravljena na skupni seji Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, zato uvodna obrazložitev pri tej točki ni
bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki sta razpravljala Alojz Kobe in Gregor Klemenčič.
S K L E P, št. 46
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Konservatorskim
načrtom za prenovo Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v
zgodovinskem jedru Novega mesta.
2. S konservatorskim načrtom se seznani širšo javnost, zato se ga posreduje v javno
obravnavo.
II.
Odbor za gospodarstvo županu in Občinski upravi priporoča, da s podjetniki in s
stanovalci s tega območja dodatno opravi razgovore in jih sproti obvešča v vseh fazah
postopka.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Informacija o sklepu o začasnem financiranju
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
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PREDLOG
Predsedujoči, podžupan Boštjan Grobler, je prisotne seznanil z informacijo o sklepu župana
o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar – marec 2015.
Razprave k tej točki ni bilo.
S K L E P, št. 47
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je bil
seznanjen
o sklepu župana o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar
– marec 2015.

K 19. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 2. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1. 9001-9/2014 - 1
2.
3.
4.
5.
6.

9001-9/2014 – 2
9001-9/2014 - 3
9001-9/2014 - 4
9001-9/2014 - 5
9001-9/2014 - 6

7. 9001-9/2014 - 7

8. 9001-9/2014 - 8
9. 9001-9/2014 - 9
10. 9001-9/2014 - 10
11. 9001-9/2014 – 11
12. 9001-9/2014 – 12
13. 9001-9/2014 – 13
14. 9001-9/2014 – 14
15. 9001-9/2014 – 15
16. 9001-9/2014 – 16
17. 9001-9/2014 – 17
18. 9001-9/2014 – 18
19. 9001-9/2014 – 19

Vzpostavitev popolne evidence nepremičnin v lasti Mestne občine
Novo mesto
Podeljevanje koncesij
650-letnica ustanovitve Novega mesta
Delovanje Občinskega sveta
Objava pravnih mnenj, povezanih z najemno pogodbo za RIC
Pobuda za kazensko ovadbo proti nekdanjemu županu zaradi
zlorabe položaja v primeru izdaje »Županovega poročila« v času
predvolilne kampanje
Plače na poslovodskih položajih v občinskih zavodih, občinskih
javnih podjetjih in podjetjih v večinski lasti Mestne občine Novo
mesto
Ročne zapornice na Lazah in drugi zastareli železniški prehodi
Načrt zmanjševanja okoljskih tveganj, ki ga predstavljajo azbestne
kritine
Nadzor nad učinkovitostjo energetske prenove občinskih stavb
Zagotovitev sorazmerne zastopanosti svetniških list in skupin v
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pluženje dovoznih vozišč pred stanovanjskimi bloki
Cerod II
Vključitev območja Žibertovega hriba v mestni potniški promet –
umestitev avtobusnega postajališča
Lastništvo poslovnih prostorov v stanovanjskem bloku Mestne njive
4a
Nepovezanost Mestnih njiv s centrom mesta z mestnim potniškim
prometom
Ureditev funkcionalnih zemljišč v blokovskih naseljih
Širitev smradu iz Ceroda
Ureditev dovoza k trgovini Hofer v Bučni vasi
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20. 9001-9/2014 – 20
21. 9001-9/2014 – 21
22. 9001-9/2014 – 22

23. 9001-9/2014 – 23

Parkirišče v Gabrju
Rekonstrukcija objekta za tenis - gradnja nadkrite terase
Poročilo o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve
romskih učencev v mestnih osnovnih šolah - sklep 29. seje
Občinskega sveta z dne 29.5.2014
Priprava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje MO NM (Ur.l. RS, št.
62/10)

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 3. seji Občinskega sveta, dne 18. 12. 2014, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 24 Zahteva po dodatnem pojasnilu k svetniškemu odgovoru, št.
(ustno in pisno dodatno 9001-9/2014 – 2- Podeljevanje koncesij
vprašanje) Iz podatkov Supervizorja izhaja, da je bilo iz proračuna MO
NM Vrtcu Jana v letošnjem letu nakazanih 122.985,73 EUR,
vrtcu Ringaraja pa 104.201,27 EUR. Prosim za dodatno
pojasnilo, na kaj se nanašata navedena zneska.
Urad za splošne zadeve je odgovoril na vprašanje, katere
koncesije so bile podeljene s strani MO NM, z navedbo o
vsakokratnem predmetu koncesije, koncesionarju, trajanju
koncesije in o poteku le-te ter letni vrednosti posamične
koncesije.
V seznamu sta navedeni tudi koncesiji za Vrtec Jana in Vrtec
Ringaraja, ob čemer je pri obeh navedena vrednost koncesije
0. Iz podatkov Supervizorja izhaja, da je bilo iz proračuna MO
Novo mesto Vrtcu Jana v letošnjem letu nakazanih
122.985,73 EUR, vrtcu Ringaraja pa 104.201,27 EUR.
Prosim za dodatno pojasnilo, na kaj se nanašata navedena
zneska.
2. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 25 Strategija črpanja evropskih sredstev
(ustna in pisna pobuda) 1. Pobuda, da MO NM čim prej oblikuje strategijo za
pridobivanje evropskih sredstev.
2. Pobuda, da v okviru strategije za pridobivanje evropskih
sredstev MO NM zagotovi tudi strateško partnerstvo z
nevladnimi organizacijami kot nedejanski začasni založnik.
3. V regiji deluje regijski finančni mehanizem, Garancijska
shema za malo gospodarstvo, s katero upravlja Razvojni
center Novo mesto d. o. o. Pobuda, da MO NM na Razvojni
center Novo mesto d. o. o. naslovi predlog, da se ciljna
skupina upravičencev razširi na nevladne organizacije.
4. Pobuda: po vzoru nekaterih drugih občin kot so Mestna
občina Nova Gorica in Občine Kobarid, Tolmin, Brda in druge
predlagam, da se pod 15. točko proračuna - Razvojni projekti
in programi, umesti postavko za sofinanciranje evropskih
razpisov, kadar pogoji razpisa zahtevajo od prijavitelja –
nevladne organizacije, da pridobi delež sredstev za izvajanje
projekta s prispevkom lokalne skupnosti.
3. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 26 Obiskanost spletnih strani, ki jih upravlja MO NM, v letu
(ustna in pisna pobuda) 2014, in sicer na spletnih naslovih: www.novomesto.si,
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www.ks.novomesto.si in www.prostor.novomesto.si.
Pobuda: prosim za podatke o analitiki oziroma obiskanosti
spletnih strani, ki jih upravlja MO NM, v letu 2014, in sicer na
spletnih naslovih www.novomesto.si, www.ks.novomesto.si in
www.prostor.novomesto.si.
Glede na dejstvo, da se na navedenih naslovih objavljajo
novice in zlasti javna obvestila MO NM, prosim za zgoraj
zahtevane podatke, saj me zanima dejanski doseg oz.
obiskanost navedenih spletnih strani s strani občanov.

4. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 27 Kakovost zraka v MO NM
(pisni vprašanji in 1. Pobuda: občina naj skupaj z ministrstvom opravi bolj
pobuda)
natančno merjenje kakovosti zraka, kot ga imamo do
sedaj, in sicer naj se izvede modeliranje onesnaženja,
natančne analize opredelitve virov delcem PM10, njihova
kemijska analiza in s tem ugotovitev izvora škodljivih
delcev.
2. Vprašanje: v kateri fazi je Občinski program varstva
okolja?
3. Vprašanje: v kateri fazi je popis evidence malih kurilnih
naprav, do kdaj bo predvidoma končan?
5. Borut Škerlj
9001-9/2014 - 28 Varnostne razmere v KS Gotna vas
(pisno in ustno Vprašanje: Kaj bo storila MO NM, da izboljša varnostne
vprašanje) razmere v KS Gotna vas in kateri ukrepi bodo sprejeti, da se
preprečijo vlomi in škoda občankam in občanom ter
preprečijo tveganja za poslabšanje sobivanja?
V KS Gotna vas je nastal resen, dnevni problem, ki ga trpijo
prebivalci. V kratkem bo ponovno sklican varnostni sosvet.
Prihaja do kontinuirane kriminalne dejavnosti na škodo
lokalnega prebivalstva. Posebej so intenzivni zadnji primeri
vlomov v zadnjem mesecu in pol, ki povzročajo poseg v
najintimnejše prostore (stanovanja), ljudi spravljajo v
negotovost in premoženjsko škodo (konec oktobra 2014 družina Andoljšek, vlom in kraja; družina Lukšic – vlom;
družina Fir – vlom; 5.11.2014 družina Vidmajer, vlom in
tatvina; december 2014 - družina Mavsar; december 2014 družina Jakovec - Bučar, napad in kraja avtomobila; družina
Cesar dne 16.12.2014, vlom in kraja).
Načeta je varnost ljudi in premoženja, načeta kakovost
življenja.
6. Borut Škerlj
9001-9/2014 - 29 Razširitev javne poti JP 799202, parc. št. 1172/2, k.o. Gotna
(pisna in ustna pobuda) vas
Pobuda, da MO NM izvede postopek in razširi javno pot JP
799202 po parc. št. 1172/2, k.o. 1485 Gotna vas v KS Gotna
vas v delu, kjer poteka med zasebnima parcelama 412 in 406
iste k.o.,tako, da bo omogočala prevoz s tovornimi vozili.
Navedena javna pot (v predelu ulice Ob Potoku proti mlinu)
je preozka, ne omogoča prevoza s tovornimi vozili. Sedaj ni
možen dovoz niti z gasilnimi vozili. Problem izpostavljajo
stanovalci v sami KS Gotna vas in na Svetu KS, ki prebivajo
na južnem delu in nimajo povezave s tovornimi vozili.
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7. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 - 30 Stavba Novi trg 6
(ustno vprašanje in Vprašanje, kdaj se bo bivša občinska stavba na Novem trgu
pobuda) 6 podrla? Kako so urejena razmerja v pogodbah, ki so sledile
pri zamenjavi lastništva zgradbe? Ali je res, da občina ni
uveljavljala garancije zoper lastnika, ko bi le-ta moral
zgradbo porušiti, pa je ni.
Naslednje leto Novo mesto praznuje visoko obletnico in ta
razpadajoči objekt prav gotovo mestu ni v ponos.
8. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 - 31 Razpadajoče stare garaže/barake na območju KS Majde Šilc
(ustna pobuda) in deloma v KS Kandija – Grm ter v KS Bršljin
Pobuda, da ustrezne občinske službe preverijo dejansko
stanje razpadajočih starih garaž/barak na območju KS Majde
Šilc in deloma v KS Kandija – Grm ter v KS Bršljin.
Stanje na terenu je grozljivo. Eni objekti se še vedno
uporabljajo – zanje je potrebno najti nadometne rešitve, večji
del objektov pa se že dolga leta ne uporablja več. V zvezi s
tem vprašanjem je občinska uprava pred leti že odgovarjala.
Od takrat se ni zgodilo nič. Objekti stojijo na občinskem
zemljišču. Prosi pisni odgovor.
9. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 - 32 Objava svetniških odgovorov
(ustna pobuda) Pobuda, da se v primeru, ko se svetniški odgovori objavljajo
na spletu zadnji dan, posredujejo tudi v pisni obliki svetnikom
na klop pred sejo.
10. Stanislav Galič
9001-9/2014 – 33 Nerešena etažna lastnina in parcele v Kulturnem centru
(ustno vprašanje) Janeza Trdine
Vprašanje, kakšne aktivnosti vodi
MO NM v zvezi z
nerešenim vprašanjem etažne lastnine in parcele v KC JT?
MO NM je lastnica cca 90% nepremičnin in parcel, Klub za
nadarjene učence pa cca 10%. Osnutek parcelacije kaže
drugačno sliko. Klub za nadarjene učence skupaj z Visoko
šolo za upravljanje in poslovanje uporablja cca 18,6% stavbe
in 40% površin okoli stavbe. Na poziv MO NM Klub za
nadarjene učence ni dal pripomb na osnutek parcelacije iz
leta 2012. Prav tako z njihove strani ni bila predlagana
nobena rešitev za ureditev tega vprašanja. Nedefinirana
ostaja etažna lastnina, delež parcel, odprto je tudi vprašanje
glede dovoljenja za uporabo teh prostorov (odkupa
prostorov), ki posegajo v lastniški delež tega kluba.
11. Uroš Lubej
9001-9/2014 – 34 Dopolnitev vprašanja, št. 9001-9/2014 – 6 (Županovo
(ustno vprašanje) poročilo)
Vprašanje, zakaj MO NM pri izdaji tega glasila ni upoštevala
še vedno veljaven Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega
časopisa Novo mesto, ki se glede obveščanja občanov
sklicuje na isti člen statuta kot se Občinska uprava v
odgovoru sklicuje glede »Županovega poročila«.
12. Uroš Lubej
9001-9/2014 – 35 Plače v javnih zavodih in v Občinski upravi
(ustno vprašanje in Vprašanje:
pobude) 1. Ali bo župan oziroma občina kakorkoli zahtevala
odgovornost Svetov tistih javnih zavodov, ki so omogočili,
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da v treh javnih zavodih trije direktorji dobivajo 20%
previsoke bruto plače?
2. Pobuda za objavo podatkov o plačah vseh zaposlenih v
Občinski upravi MO NM, vključno s podatki o njihovih
bruto plačah.
3. Pobuda, da Občinska uprava pridobi podatke o višini
sejnin občinskih svetnikov v mestnih občinah, z namenom
primerjave teh sejnin z našimi.
Na vprašanje je delno odgovoril župan, Gregor Macedoni, na sami seji. Bo pa Občinska uprava
pripravila pisni odgovor na vprašanja.
13. Alojz Kobe in
Mag. Adolf Zupan
Uskladitev plač direktorjev javnih zavodov, katerih
9001-9/2014 – 36 ustanoviteljica je MO NM, s plačo župana MO NM
(ustna pobuda) Pobuda za sprejem sklepa Občinskega sveta MO NM, s
katerim bi se pozvalo vse direktorje javnih zavodov in družb,
katerih so/ustanoviteljica je MO NM, da si znižajo svoje plače
pod nivo plače župana.
Funkcija župana je najbolj odgovorna funkcija v občini in je
neetično, da so plače direktorjev v podjetjih, katerih občina je
ustanoviteljica, višje od plače župana.
Pobuda, da se ob pripravi predlaganega gradiva ne
upoštevajo le podatki za plače, temveč se opredelijo tudi
kriteriji kakovosti poslovanja, kako se sprejema plan, kakšni
so cilji.
Plača je le en segment. Pomembno je tudi, kako vodstvo
vodi organizacijo in kakšni cilji se dosegajo.
14. Gregor Klemenčič
9001-9/2014 – 37 Poslovni prostori na Mestnih njivah 4a – dodatna pobuda
(ustna pobuda) Dodatna pobuda k svetniškemu odgovoru, št. 9001-9/2014 –
15 (prostori na Mestnih njivah 4a), glede na njegovo vsebino:
kaj je možno narediti za nazaj; preučijo naj se možnosti, da
se ob navedenih zneskih MO NM na lastnino (poslovne
prostore) vpiše kot solastnik oziroma zaščiti svoje interese in
na ta način uveljavlja svoje pravice. Namreč, ti prostori, ki so
sedaj v lastni Medobčinskega društva invalidov, se dajejo
naprej v najem.
15. Mag. Franc Bačar
9001-9/2014 – 38 Zagotovitev sorazmerne zastopanosti svetniških list in skupin
(pisna pobuda) v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pobuda za zagotovitev sorazmerne zastopanosti svetniških
list in skupin v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Prosi za pisni odgovor.
16. Matjaž Smodiš
9001-9/2014 – 39 Ureditev občinske ceste v industrijski coni Livada
(pisna pobuda in Pobuda, da se uredi občinska cesta v industrijski coni Livada.
vprašanje) Cesta trenutno poteka po parceli, št. 578/103 – Livada, k.o.
1455 Bršljin, kar lastniku resno ovira razvojni načrt.
Vprašanje: ali obstaja terminski plan ureditve omenjenega
območja. Prosi za pisni odgovor.
17. Dr. Janez Povh
9001-9/2014 – 40 Ustanavljanje Univerze Novo mesto
(pisna pobuda) Pobuda županu, naj predstavi seznam ukrepov, s katerimi bo
MO NM nadomestila praznino po likvidaciji URS in nudila
podporo ustanavljanju Univerze Novo mesto.
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Po zaključku 19. točke je predsedujoči Boštjan Grobler, podžupan, predal vodenje seje
Občinskega sveta Gregorju Macedoniju, županu, ki se je vrnil na sejo po zaključenih
protokolarnih obveznostih. Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Župan je vsem članicam in članom Občinskega sveta ter prisotnim voščil prijetne božične
praznike, čestital k dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželel zdravo in uspešno novo leto
2015.

Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.16
uri.

Številka: 9001-10/2014
Datum: 18. 12. 2014

Vodja zapisnika
Darko Habjanič

Župan
Gregor Macedoni

Seja je tonsko posneta
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