PREDLOG

ZAPISNIK
5. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 10.
marca 2011, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne ob ine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7 (Rotovž)
Sejo je pri el in vodil Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, in na za etku pozdravil
lanice in lane ob inskega sveta ter vse prisotne na seji.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.06 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 24 lanic in lanov ob inskega sveta, da je ob inski svet v
skladu s 43. lenom poslovnika sklep en ter da lahko nadaljuje z delom. Naknadno se je seje
udeležilo 6 lanic in lanov tako, da je bilo skupaj prisotnih 30 lanic in lanov.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
mag. Franci Ba ar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida adoni Špeli , Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegi , Ivan
Grill, Nežka Ivaneti , Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kova i , dr. Milena Kramar Zupan,
Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Mikli , Mojca Novak, Zvonimir
Novak, Andrej Resman, dr. Borut Ron evi , mag. Mojca Špec Poto ar, Alojz Turk, Matic Vidic,
Jiri Volt ter Martina Vrhovnik.
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− Borut Novak, direktor ob inske uprave,
− Irena Poto ar Papež, vodja kabineta župana
− Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve,
− Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
− mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
− Darja Plantan, Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve,
− Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
− Izidor Jerala, Oddelek za prostor,
− Judita Pirc, Kabinet župana,
− Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
− Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko,
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−
−

Darko Habjani , vodja službe ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− Radovan Niki in Lilijana Jankovi Grobelšek, Acer,
− Urška Ban in Ladislav Jaki, Komunala Novo mesto,
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
− predstavniki medijev.
*
Pred nadaljevanjem seje in po ugotovitvi, da nih e ne nasprotuje predlogu, je Alojzij Muhi ,
župan Mestne ob ine Novo mesto, dal besedo predstavnikom civilne iniciative Bu na vas.
Silvo Mesojedec, predstavnik civilne iniciative Bu na vas, je prebral protestno izjavo in
zahtevo krajanov KS Bu na vas zaradi namere Mestne ob ine Novo mesto za legalizacijo
naselja Žabjak.
*
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so v skladu s poslovniškimi dolo ili na
klop pred sejo prejeli naslednja gradiva:
−
−
−
−
−
−

istopis dnevnega reda 5. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
dopolnilno gradivo in amandmaje k 3. to ki,
gradivo za 20. to ko dnevnega reda: kadrovske zadeve, ki ga je pripravila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
odgovore na pobude in vprašanja, podane na 4. seji ob inskega sveta (21. to ka),
poro ila delovnih teles Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto ter
informacijo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega na rta za državno cesto od
avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priklju ka Maline (državna cesta 3.
razvojne osi), s katero bi se ob inski svet seznanil pod to ko: razno.

K 1. to ki
Dolo itev dnevnega reda
I.
Razširitev dnevnega reda
S K L E P št. 55
Na predlog Alojzija Muhi a, župana Mestne ob ine Novo mesto, je ob inski svet brez razprave
sprejel razširitev dnevnega reda s to ko 22. Razno:
Informacija o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega na rta za državno cesto
od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priklju ka Maline (državna
cesta 3. razvojne osi)
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 56
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave dolo il
dnevni red
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5. seje ob inskega sveta
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne in 1. koresponden ne seje Ob inskega sveta
Mestne ob ine Novo mesto
3. Predlog odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 – druga
obravnava
4. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »vodovod Gr evje« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »vodovod Gr evje« - predlog za skrajšani postopek
5. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacija Jugorje« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Jugorje« - predlog za skrajšani postopek
6. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacija Muhaber« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Muhaber« - predlog za skrajšani postopek
7. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« in predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« - predlog za skrajšani
postopek
8. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« in predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« - predlog za skrajšani
postopek
9. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« in predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« - predlog za skrajšani
postopek
10. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
na rtu Podbreznik – prva obravnava
11. Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto – prva
obravnava
12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
13. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto
14. Predlog odredbe o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica
15. Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2011
16. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2010
17. Premoženjsko – pravne zadeve
17.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi ninah parc. št.
4114/7, 4114/8, 4114/10, 4114/12 in 4114/13, vse k.o. Dobindol in predlog
sklepa o odtujitvi nepremi nin
18. Predlog za obvezno razlago 130. lena Odloka o ob inskem prostorskem na rtu
Mestne ob ine Novo mesto v delu, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene
pogoje za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3
19. Poro ilo o realizaciji projekta Hidravli ne izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna istilna naprava v Novem mestu
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20. Kadrovske zadeve
20.1 Predlog sklepa za imenovanje lanov – predstavnikov ustanovitelja v Svet
Zdravstvenega doma Novo mesto
20.2 Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine
Novo mesto
20.3 Predlog sklepa za razrešitev lana Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo
mesto
21. Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
22. Razno
Informacija o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega na rta za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priklju ka Maline
(državna cesta 3. razvojne osi)
(25 ZA, 0 PROTI)
III.
Sprejem po skrajšanem postopku
S K L E P št. 57
Na predlog Alojzija Muhi a, župana Mestne ob ine Novo mesto, je ob inski svet v skladu z
dolo ili 92. lena poslovnika brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi odlokov po skrajšanem postopku
Ob inski svet bo gradivo pod to kami 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 12
4. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »vodovod Gr evje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je opremljanja
»vodovod Gr evje« - predlog za skrajšani postopek
5. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Jugorje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je opremljanja
»Kanalizacija Jugorje« - predlog za skrajšani postopek
6. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Muhaber« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Muhaber« - predlog za skrajšani postopek
7. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« in predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je
opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« - predlog za skrajšani postopek
8. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« in predlog Odloka o premembah
in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je
opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« - predlog za skrajšani
postopek
9. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je
opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« - predlog za skrajšani postopek
obravnaval po skrajšanem postopku.
(26 ZA, 0 PROTI)
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IV.
Skupna obravnava posameznih to k dnevnega reda
S K L E P št. 58
Ob inski svet je na predlog župana in v skladu z dolo ili drugega odstavka 29.
poslovnika sprejel
sklep
o skupni obravnavi to k

lena

Zaradi podobnosti ali povezanosti vsebin posameznih bo Ob inski svet v skladu z 29.
lenom Poslovnika opravil skupno obravnavo za:
−
−

to ke 4., 5., 6., 7., 8., in 9. dnevnega reda ter
za to ki 12 in 13,

tako, da se opravi skupna obravnava to k in
lo eno glasovanje v primeru podanih pripomb in spreminjevalnih predlogov.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 2. to ki
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne in 1. koresponden ne seje Ob inskega sveta
Mestne ob ine Novo mesto
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
zapisnika 4. redne seje in 1. koresponden ne seje ob inskega sveta.
O predlogu zapisnika 1. koresponden ne seje ob inskega sveta je razpravljal Andrej Resman
(obrazložitev neveljavnega glasu).
S K L E P št. 59
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi
potrdil
1.
zapisnik 4. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 27. 1. 2011 v
predloženi vsebini.
2.
zapisnik 1. koresponden ne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je
potekala od 18. do 24. februarja 2011, v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 7. to ki
Predlog odloka
o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 - druga obravnava
Gradivo – predlog odloka v drugi obravnavi so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo dopolnilno gradivo, amandmaje ter poro ila
5

delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
Odbora za okolje in prostor, Odbora za komunalo in promet, Odbora za družbene dejavnosti,
Odbora za lokalno samoupravo ter Odbora za mladino.
Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor ob inske uprave.
Poro ila s sej delovnih teles so na seji podali:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet,
Slavko Gegi , predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
Tomaž Kova i , predsednik Odbora za lokalno samoupravo, ter
Matic Vidic, predsednik Odbora za mladino.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni (prora un je na odhodkovni strani ambiciozen in dobro zastavljen; težava bo
realizacija; predlog županu, da se zaveže s tem, da bo ob inski svet etrtletno obravnaval
realizacijo investicijskih projektov; se ne strinja in protestira proti zavajajo i in neresni ni
obrazložitvi zakaj se predlog o vklju itvi kapitalskih prihodkov ne upošteva; župan naj se
pozitivno opredeli do amandmaja ODPPF glede revije Rast),
dr. Vida adoni Špeli (ob ina Novo mesto mora pla ati KZS 600.000 EUR, da bo smela
zgraditi športno dvorano oz. da bo smela organizirati prireditev; MO NM po tej pogodbi ne bo
organizirala športnega dogodka, ampak bo to naredila KZS; KZS lahko, e ji FIBA ne odobri
asovnice, brezpla no odpove sodelovanje, medtem ko MO NM njej vseeno mora pla ati; na
spletni strani KZS - Analiza projekta košarkarskega prvenstva 2013, ni omenjenih sredstev
katerekoli ob ine; sredstva se razdelijo med Vlado RS, KZS in gospodarstvo; bojazen, da je
pogodba škodljiva),
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (vse pomisleke je MO NM posredovala na
KZS; danes se sprejema prora un; prav je, da se s pogodbo seznani tudi ob inski svet),
Borut Novak, direktor ob inske uprave (pogodba je enostranski predlog s strani KZS in je bil
poslan vsem kandidatom za organizacijo EP 2013; ni zagotovila, da bo tisti, ki bo podpisal
pogodbo v nadaljevanju izbran za organizacijo tega prvenstva; tisti ki ne bodo izbrani ne bodo
pla ali teh 600.000 EUR),
Bojan Kekec (v prora unu se glede na prvo obravnavo ni spremenilo ni ; novi amandmaji in
zadolževanja; glede organizacije evropskega prvenstva ni finan no zaprte konstrukcije),
dr. Borut Ron evi (z izhodiš i KZS se da u inkovito spoprijeti z usklajenim pristopom; ob ine
rabijo KZS, da kandidirajo, vendar tudi KZS potrebuje kraje, ki bodo prirejali in sodelovali pri
organizaciji tega prvenstva),
dr. Vida adoni Špeli (predsednik vlade je obljubil, da bo Vlada RS pla ala pristojbino in MO
NM naj vpraša vlado; kdo bo dejansko pla al to pristojbino),
Mojca Novak (predlog, da župan imenuje vodjo projekta; predlog, da nekdo mora prevzame to
odgovornost in ki bo poro al na vsaki seji ob inskega sveta o poteku aktivnosti in izvajanju
dolo enih nalog),
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (organizacijski odbor oz. projektni svet za to
prvenstvo je že imenovan; v nadaljevanju bo imenovan pripravljalni odbor za izgradnjo,
delovala bo še komisija za javni nate aj, odbor za organizacijo prvenstva ter še dodatno
komisija, ki bo sodelovala s KZS),
Slavko Gegi (situacijo razume kot dobro pozicijo KZS, ki je zavzela zelo dobro pogajalsko
izhodiš e),
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (odgovor Gregorju Macedoniju: v kolikor se
želi uresni iti vse, kar se je navedlo v predhodnih to kah, je predlog za zmanjšanje sredstev
MPP nemogo e uresni iti).
S K L E P št. 60
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Ob inski svet je po razpravi sprejel naslednje
amandmaje
k predlogu odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011
AMANDMA št. 1
(predlagatelj: župan)
V predlogu odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 se
prerazporedi sredstva iz prora unske postavke:
23 13 045 111
Novogradnje državne ceste
42040117
- Ljubljanska cesta
05 088 004
Evropska prestolnica kulture
40330201
-teko i transferi v JZ
08 109 008
Humanitarni center
431000
- investicijski transfer
prerazporedijo sredstva na prora unsko postavko:
04 081 018
Športne prireditve
402999
- drugi operativni odhodki –
kotizacija za EuroBasket 2013
(20 ZA, 2 PROTI)

- 90.000,00 EUR
- 30.000,00 EUR
- 60.000,00 EUR

+180.000,00 EUR

AMANDMA št. 2
V predlogu odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 se:
prerazporedi sredstva iz prora unske postavke:
12 045 101
Subvencija mestnega potniškega prometa
41000
- subvencioniranje cen javnim podjetjem

- 15.000,00 EUR
- 15.000,00 EUR

prerazporedi sredstva na prora unsko postavko
05 084 002
Revija RAST
+ 15.000,00 EUR
402003
- založniške in tiskarske storitve
+ 10.000,00 EUR
402901
- pla ila avtorskih honorarjev
+ 5.000,00 EUR
(predlagatelj: Odbor za dav no politiko, prora un in finance)
(16 ZA, 13 PROTI)
AMANDMA št. 3
V predlogu odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 se v tekstualnem delu
obrazložitev posebnega dela prora una za leto 2011 se na strani 167 pri obrazložitvi
prora unske postavke
23 17 062 013 Nakup gozdov s posebnim pomenom
doda nov tekst, ki se glasi:
»Urediti zaš ito gozdnih površin s posebnim pomenom, kamor sodijo površine, ki jih
obsega Športno rekreativni park Osredek Žabja vas in prepovedati ali omejiti
izsekavanje visokih dreves. V ta okvir sodi tudi robni pas (cca 150 m) ob trasi 3.
razvojne osi.«
(Predlagatelja: Odbor za okolje in prostor in Odbor za komunalo in promet)
(22 ZA, 2 PROTI)
AMANDMA št. 4
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V spremnem gradivu predloga odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011:
Pregled predlogov in pobud k predlogu odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto
2011 v prvi obravnavi, se na str. 6 stališ e pod to ko 8 nadomesti z naslednjim besedilom:
»STALIŠ E: Predlog ostaja obveza prora una za leto 2011, ko se naj pri nejo aktivnosti
(razmejitev, osnutki projektov in podobno) za realizacijo projekta.«
(Predlagatelja: Odbor za okolje in prostor in Odbor za komunalo in promet)
(25 ZA, 0 PROTI)
AMANDMA št. 5
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
−
−

dopolnitev
predloga letnega na rta pridobivanja nepremi nega premoženja za leto 2011 in
predloga letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto 2011

v posredovani vsebini.

(Predlagatelj: župan)
(23 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 61

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
1.
ODLOK
o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 v drugi obravnavi z upoštevanjem
sprejetih amandmajev.
2.
LETNI NA RT RAZPOLAGANJA
z nepremi nim premoženjem za leto 2011 v drugi obravnavi.
3.
LETNI NA RT PRIDOBIVANJA
nepremi nega premoženja za leto 2011 v drugi obravnavi.
4.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto soglaša z razpolaganjem in pridobivanjem
nepremi nega premoženja Mestne ob ine Novo mesto, ki je navedeno v Letnem na rtu
razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto 2011 in v Letnem na rtu pridobivanja
nepremi nega premoženja za leto 2011.
(22 ZA, 6 PROTI)

K 4., 5., 6., 7., 8. in 9. to ki
4. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »vodovod Gr evje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je opremljanja
»vodovod Gr evje« - predlog za skrajšani postopek
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5. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Jugorje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je opremljanja
»Kanalizacija Jugorje« - predlog za skrajšani postopek
6. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Muhaber« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je
opremljanja »Kanalizacija Muhaber« - predlog za skrajšani postopek
7. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« in predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je
opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« - predlog za skrajšani postopek
8. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« in predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je
opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« - predlog za skrajšani
postopek
9. Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« in predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš
za obmo je
opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« - predlog za skrajšani postopek
Gradiva – predloge sprememb in dopolnitev programov opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo ja opremljanja in predloge odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o programih
opremljanja stavbnih zemljiš za obmo ja opremljanj so lanice in lani ob inskega sveta
prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poro ilo delovnega telesa
ob inskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podala Darja Plantan, Oddelek za razvoj in premoženjske
zadeve.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Slavko Gegi (skupna to ka vseh predlaganih sprememb je, da niso vklju ene mestne
krajevne skupnosti; mesto bi potrebovalo aktivnega skrbnika; urbani na in življenja v mestu je
druga en kot utrip na podeželju; predlog, da se v prihodnosti z enako vnemo loti projektov v
samem mestu s komunalnega podro ja; vprašanje ali se je pridobilo kaj nepovratnih sredstev
za opremljanje po teh programih).
Na razpravo je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (sredstva za
romska naselja Šmihel in Brezje so bila pridobljena s strani države; za druga obmo ja pa so
bila rabljena prora unska sredstva).
Ob inski svet je po razpravi po skrajšanem postopku (prva in druga obravnava) v paketu
sprejel naslednje sklepe:
S K L E P št. 62
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
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programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Vodovod Gr evje« v
predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Vodovod Gr evje« v predloženi vsebini.
S K L E P št. 63
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Kanalizacija Jugorje«
v predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacija Jugorje« v predloženi vsebini.
S K L E P št. 64
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Kanalizacija
Muhaber« v predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacija Muhaber« v predloženi vsebini.
S K L E P št. 65
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Romsko naselje
Brezje - kanalizacija« v predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Brezje - kanalizacija« v predloženi vsebini.
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S K L E P št. 66
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Romsko naselje
Šmihel - kanalizacija« v predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Romsko naselje Šmihel - kanalizacija« v predloženi vsebini.
S K L E P št. 67
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
1.
spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je opremljanja »Kanalizacijski sistem
Petelinjek« v predloženi vsebini (februar 2011).
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš za
obmo je opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI – prva obravnava)
(26 ZA, 0 PROTI – druga obravnava)

K 11. to ki
Predlog odloka
o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto – prva obravnava
Gradivo – predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto so lanice
in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še
poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in
finance ter Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo.
Poro ili s sej delovnih teles sta na seji podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Bojan Kekec (v obrazložitvi manjka cilj, ki bi ga MO NM morala slediti; vidik energetske
u inkovitosti in ne samo svetlobnega onesnaževanja; v ve jih ob inah imajo organizirano
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zbirno gospodarsko javno službo v okviru svojih podjetij; ob ina ima po zakonu pravico podati
koncesijo ali pa z odlokom direktno podeliti posel javnemu podjetju; cilj mora biti energetska
u inkovitost, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter da se pozna nekaj manj tudi na
prora unu),
Gregor Macedoni (nujno je opredeliti cilje; da cilje dolo a koncesionar je nesprejemljivo; stvari
na podro ju energetike so se drasti no spremenile; letos bo najverjetneje objavljen razpis iz
strukturnih skladov za sofinanciranje investicij v optimiranje javne razsvetljave; prijavitelj je
lahko lokalna skupnost ali koncesionar; vprašanje ali se na to pripravlja in ali je kdo bil v
kontaktu z Ministrstvom za gospodarstvo; izbor je v pristojnosti direktorja ob inske uprave, a
naprej bi moral pred kon no odlo itvijo za izvedbo koncesijske pogodbe izbor potrditi ob inski
svet; z nekaj potencialnimi koncesionarji se naj opravi razgovore in se ugotovi ali je mogo e
povezati investiranje v javno razsvetljavo s podelitvijo javne koncesije),
Ivan Grill (odlok je v nekaj lenih presplošen; 13. len (druga merila, ki jih nudi ponudnik); 14.
len-pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati).
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 68
1.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preu i podane pripombe in predloge delovnih teles in
lanov ob inskega sveta, podane ob prvi obravnavi.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 10. to ki
Dopolnjen osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem na rtu Podbreznik – prva obravnava
Gradivo – dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
na rtu Podbreznik so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter pred sejo poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije sta na seji podali Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor, in Lilijana
Jankovi Grobelšek, Acer.
Poro ilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je na
seji podal:
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor.
V razpravi je sodeloval:
Bojan Kekec (v 14. lenu se pojavlja kontradiktornost pri energetski oskrbi objektov; dikcija
mora biti zamenjana, ker plin ni obnovljiv vir; v razmislek za nadaljnje odloke in obra un
komunalnega prispevka: nekdo, ki investira v pasivno hišo od ob ine nima ni , nima
subvencije, nikakršnih sredstev, tudi enak komunalni prispevek pla a kot nekdo, ki dela
klasi no gradnjo; dolgoro no oz. v nekem dolo en asu je potrebno razmisliti o stimulaciji
ob anov k taki gradnji pasivnih hiš).
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Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 69
1.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo
mesto v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preu i podane pripombe in predloge delovnih teles,
lanov ob inskega sveta in krajevne skupnosti, podane ob prvi obravnavi
(30 ZA, 0 PROTI)

K 12. in 13. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni ob ini Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
Predlog odredbe
o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni ob ini Novo mesto
Gradivo – predlog odloka in predlog odredbe so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in
sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
dr. Vida adoni Špeli (vprašanje kaj pomeni krajši as parkiranja; osebno proti podražitvi,
eprav je nato znižanje tarife za drugo uro parkiranja; zakaj imamo v Novem mestu pajka, ki
prinaša 2700 EUR prihodkov in 39.000 EUR odhodkov; predlog da se ukine pajka in se ne
poviša parkirnine; nelogi no oz. negospodarno),
Bojan Kekec (podražitev, v trenutku, ko Komunala na tem podro ju ustvari ve kot 100.000
EUR dobi ka in ga da v prora un se ne zdi logi na; 0,70 EUR ni tako malo za parkiranje;
prometne zagate je potrebno reševati z novo parkirno hišo; glede pajka je že bil pomislek, da
bi se ukinil, ker prinaša izgubo in ker se pla uje pripravljenost brez efekta; odlo itev mestne
uprave je bila, da pajek ostane),
dr. Milena Kramar Zupan (v 2. lenu, so navedeni parkirni prostori med Zdravstvenim domom
in železniško progo: vprašanje za katere prostore gre),
Ivan Grill (osebno nasprotuje podražitvam; pajek je za to, da se nau i ljudi reda in e bi se
ostale institucije, ki so povezane s pajkom obnašale odgovorno, bi bil rezultat obrnjen),
Gregor Macedoni (predlog, da se ne pove a cena parkiranja predvsem za prvi tarifni razred;
previdno je potrebno v mestu s programi animirati ljudi; e je pajek tako drag, so tudi drugi
ukrepi za nepravilno parkiranje; ob sobotah se naj ne vklju i pla evanje parkirnine),
Franc Beg (nepodpora predlaganemu povišanju cene parkirnine; sredstva, dobljena od
parkirnin naj se namenijo za programe oživljanja mestnega jedra; župan je s strani KS Center
prejel dopis, s katerim so prebivalci povedali, da se ne strinjajo z dostavnim asom v ožjem
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mestnem središ u; as naj bo med 19. uro zve er in 7. uro zjutraj; predlagatelji naj razmislijo o
zaprtju celotnega Glavnega trga),
dr. Borut Ron evi (dvig parkirnine je malce nezadosten in bi moral biti višji; kdor ho e v
evropskih mestih parkirati v mestnem jedru, pla a ve ob ustreznem programu; pridobljena
sredstva bi se moralo vložiti v programe za oživljanje mestnega jedra),
Martina Vrhovnik (predlog za petminutni odmor zaradi uskladitve),
Alojzij Muhi (predlog, da se danes opravi prva obravnava, se preu i vse pripombe in predloge
in poda stališ a do druge obravnave),
Mojca Novak (predlog, da je prve pol ure parkiranja brezpla nih in da je druge pol ure dražje).
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 70
1.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo
mesto v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preu i podane pripombe in predloge delovnih teles,
lanov ob inskega sveta in krajevne skupnosti, podane ob prvi obravnavi
S K L E P št. 71
Ob inski svet Mestne ob ne Novo mesto je sprejel
ODREDBO
o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto v prvi obravnavi.
(22 ZA, 5 PROTI)

K 14. to ki
Predlog odredbe o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica
Gradivo – predlog odredbe o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica so lanice in lani
ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poro ilo
delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 72
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Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
ODREDBO
o ureditvi prometa na ulici Jedinš ica – popolna zapora
(24 ZA, 0 PROTI)

K 15. to ki
Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2011
Gradivo – predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2011 so lanice in
lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poro ilo
delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije sta na seji podala mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo, in Rafko Križman, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni (Nadzorni svet Komunale je imel pripombe, ki so naštete in ni jasno, katere
so bile upoštevane in katere ne; vprašanje: kdo so predstavniki MO NM v nadzornem svetu; iz
poro ila in plana se ne vidi razlogov za dodatne zaposlitve),
Slavko Gegi (v letošnjem letu pred domove postaviti zabojnike za lo eno zbiranje odpadkov;
vprašanje kakšni so plani glede tega),
Rafko Križman (nova uredba naj bi dolo ala postavitve zabojnikov, a še ni sprejeta in
vprašanje kaj in v kakšni obliki bo dolo ala),
mag. Miroslav Berger (ob inska uprava je dala nadzornemu svetu usmeritve, ki jih je sprejela
konec lanskega leta in sedaj to ni razvidno v izhodiš ih v predloženem planu; usmeritev je bila,
da se znižajo pla e vsem, ki imajo individualno pogodbo; nikjer v poslovnem planu ni
omenjenih individualnih pogodb; stroški regresa bi se morali spraviti na nivo javnega sektorja;
moti, da usmeritve ob ine niso bile upoštevane),
Martina Vrhovnik, odgovor na razpravo mag. M. Bergerja (regres za delavce Komunale je v
skladu s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in se v tem delu ne more primerjati z
regresom za javne uslužbence; spoštovati je potrebno predpise, ki veljajo na dolo enem
podro ju; individualna pogodba je dolo ena v skladu z zakonom o prejemkih poslovodnih
oseb).
Na pobude in vprašanja sta na seji odgovarjala mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne
zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo ter Urška Ban, Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 73
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je
sprejel
Poslovni plan
Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2011 v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 16. to ki
Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010
Gradivo – predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo mesto za leto
2010, ki ga je pripravila Komisija za priznanja in nagrade so lanice in lani ob inskega sveta
prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodne informacije je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec (pripomba, da komisija ni podprla predloga krajevne skupnosti za Avguštino
Lah),
Ivan Grill (pomislek glede glasovanja v paketu; zadeva je dovolj pomembna in bi bilo smiselno,
da se glasuje o posameznih predlogih),
mag. Miroslav Berger (predlog da se glasuje o posameznih predlogih, tako bi bilo pošteno do
dobitnikov).
Ob inski svet z glasovanjem ni sprejel predloga sklepa
o glasovanju v paketu
Ob inski svet v paketu glasuje o predlogih Komisije za priznanja in nagrade o dobitnikih
priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010.
(12 ZA, 12 PROTI)
Ob inski svet je po razpravi na predlog Komisije za priznanja in nagrade sprejel naslednje
sklepe:
S K L E P št. 74
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI NAZIVA ASTNEGA OB ANA
MESTNE OB INE NOVO MESTO
v letu 2010
Janezu KRAMARJU, dr. med.,
za izjemen prispevek k razvoju urologije na Dolenjskem.
(24 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 75
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI NAGRADE MESTNE OB INE NOVO MESTO
v letu 2010
Štefanu DAVIDU
za pomemben prispevek k razvoju srednješolskega, višješolskega in visokošolskega
izobraževanja v Novem mestu.
(22 ZA, 1 PROTI)
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S K L E P št. 76
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI NAGRADE MESTNE OB INE NOVO MESTO
v letu 2010
Ivanki MESTNIK
za njen pisateljski opus za otroke in odrasle.
(22 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 77
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE
v letu 2010
Nejcu GAZVODI
za ustvarjalne dosežke na podro ju literature in filmske umetnosti.
(22 ZA, 2 PROTI)
S K L E P št. 78
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE
v letu 2010
Jožici in Rudolfu ŠKOFU
za uspehe na podro ju kulturnega ustvarjanja in širjenja kulturne dejavnosti.
(24 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 79
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI GRBA MESTNE OB INE NOVO MESTO
v letu 2010
Antonu Zvonku DEŽELANU
za dolgoletno delo, dosežke in napredek Krajevne skupnosti Brusnice.
(18 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 80
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI GRBA MESTNE OB INE NOVO MESTO
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v letu 2010
Ivanu ŠAŠKU
za uspešno delo in dosežke Društva podeželske mladine Novo mesto.
(16 ZA, 3 PROTI)
S K L E P št. 81
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
O PODELITVI GRBA MESTNE OB INE NOVO MESTO
v letu 2010
Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Šmihel
za požrtvovalno humanitarno delo.
(25 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 82
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
S K L E P
Višina posamezne denarne nagrade Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010 (nagrada
Mestne ob ine Novo mesto in Trdinova nagrada) znaša
2.000,00 EUR neto.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 17. to ki
Premoženjsko pravne zadeve
17.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi ninah parc. št.
4114/7, 4114/8, 4114/10, 4114/12 in 4114/13, vse k.o. Dobindol in predlog
sklepa o odtujitvi nepremi nin
Gradivo za premoženjsko pravne zadeve so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ilo delovnega telesa ob inskega
sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
S K L E P št. 83
Ob inski svet je brez razprave sprejel sklep
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sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi ninah parc. št. št. 4114/7, 4114/8, 4114/10, 4114/12 in 4114/13, vse k.o.
Dobindol
1.

2.

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na zemljiš ih parc. št. 4114/7, 4114/8, 4114/10, 4114/12 in 4114/13, vse k.o.
Dobindol, z dovoljenjem za odpis navedenih zemljiš od vložka 2381 in pripis k
drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime
Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na številka
5883288000.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme sklep o odtujitvi zemljiš parc.
št. 4114/7, 4114/8, 4114/10, 4114/12 in 4114/13, vse ZKV 2381, in solastniškega
deleža 4/100 na zemljiš ih parc. št. 3012/11 in 3012/12, obe ZKV 2373, vse k.o.
Dobindol.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 18. to ki
Predlog za obvezno razlago 130. lena Odloka o ob inskem prostorskem na rtu Mestne
ob ine Novo mesto v delu, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene
pogoje za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3
Gradivo – predlog za obvezno razlago so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poro ili delovnih teles, in sicer Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Poro ilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je na
seji podal:
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor.
S K L E P št. 84
Ob inski svet je brez razprave sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
130. lena Odloka o ob inskem prostorskem na rtu Mestne ob ine Novo
mesto (Uradni list RS št. 101/09 in nadaljnji) v delu, ki se nanaša na posebne
prostorsko izvedbene pogoje za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3
v naslednjem besedilu:
»Dopustitev širitve obstoje e mizarske delavnice, ki jo v posebnih prostorsko izvedbenih
pogojih in drugih dolo ilih dolo a 130. lena odloka o ob inskem prostorskem na rtu Mestne
ob ine Novo mesto v naselju Jurna vas za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3, so gradnje
enega ali ve objektov na površinah za proizvodnjo in storitve z oznako IGp v obmo ju
navedene enote urejanja prostora, e so gradnje namenjene mizarski dejavnosti, ki se izvaja
na zemljiški parceli št. 1256/2, k.o. Lakovnice«.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 19. to ki
Poro ilo o realizaciji projekta Hidravli ne izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna istilna naprava v Novem mestu
Gradivo – poro ilo o realizaciji projekta Hidravli ne izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna istilna naprava v Novem mestu so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poro ilo delovnega telesa, in sicer Odbora za
komunalo in promet.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
S K L E P št. 85
Ob inski svet se je brez razprave in glasovanja
SEZNANIL
s poro ilom o realizaciji projekta Hidravli ne izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna istilna naprava v Novem mestu št. 354-112/2006 z dne 25. 2. 2011.

K 20. to ki
Kadrovske zadeve
Gradivo – poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi sklepov
za odlo anje o kadrovskih zadevah so lanice in lani ob inskega sveta v skladu s
poslovnikom prejeli pred sejo.
20.1
Predlog sklepa
za imenovanje lanov – predstavnikov ustanovitelja
v Svet Zdravstvenega doma Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
S K L E P št. 86
Ob inski svet je brez razprave sprejel
SKLEP
o mnenju k imenovanju direktorja
Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
podaja
pozitivno mnenje o
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Sandiju Franku,
Ernestu Jazbecu in
Matiji Slaku,
kot kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.
Ob inski svet daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Matiji Slaku, ki je kot
pomo nik ravnatelja pridobil veliko izkušenj glede vodenja in delovanja Glasbene šole
Marjana Kozine Novo mesto.
(17 ZA, 8 PROTI)

20.2
Predlog mnenja
o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
S K L E P št. 87
Ob inski svet je brez razprave sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
I M E N U J E
Ivana Kuljaja, Gabrje, Kovce 29,
Jožico Majcen, Novo mesto, Ragovska ulica 6 a,
Vero Ocvirk, Novo mesto, Cesarjeva ulica 42,
za lane – predstavnike ustanovitelja v Svet Zdravstvenega doma Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(25 ZA, 5 PROTI)

20.3
Predlog sklepa za razrešitev lana Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Grill (ali je potrebno sprejeti sklep o razrešitvi, e gre za odstop; to je samo seznanitveni
sklep; vprašanje kaj pa e se izglasuje, da se ga ne razreši),
Martina Vrhovnik (predlog, da se ob inski svet seznani in razreši oz. sprejme se odstop in se
ga razreši).
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S K L E P št. 88
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto po seznanitvi z odstopno izjavo lana Nadzornega
odbora
razreši
Stanislava Zalarja,
Novo mesto, Ulica na hribu 100,
kot lana Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto z dnem 10. 3. 2011.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 21. to ki
Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
1.
lanice in lani ob inskega sveta so na 5. seji ob inskega sveta dne 10. 3. 2011 prejeli
pisne odgovore
na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na 4. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9003-1/2010/7
9003-1/2010/18
9003-1/2010/19
9003-1/2010/20
9003-1/2010/21
9003-1/2010/22
9003-1/2010/23

8.
9.
10.
11.
12.
13.

9003-1/2010/24
9003-1/2010/25
9003-1/2010/27
9003-1/2010/28
9003-1/2010/29
9003-1/2010/30

14.
15.
16.

9003-1/2010/31
9003-1/2010/32
9003-1/2010/33

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

9003-1/2010/34
9003-1/2010/35
9003-1/2010/36
9003-1/2010/37
9003-1/2010/38
9003-1/2010/39
9003-1/2010/40
9003-1/2010/41

25.

9003-1/2010/42

26.

9003-1/2010/43

Zadolžitev ob ine
iš enje plo nikov in kolesarskih stez
Poro ilo o razpisih za istilno napravo
Poro ilo o projektu Cerod
Obravnava poro il Nadzornega odbora
Uporaba titule - popravljeno
Odškodnina zaradi škode, nastale pri polaganju kabla T2 - na
vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan MO NM
Obnova športne dvorane Marof
Sofinanciranje novomeške televizije
Vklju evanje predšolskih otrok z medletne liste
Usklajevanje delovanja svetov javnih zavodov in predlagatelja
Preobremenjenost lokalne ceste v ulici Ob Težki vodi
Prenos ustanoviteljskih pravic MO NM v Visoki šoli za upravljanje in
poslovanje na Visokošolsko središ e Novo mesto
Prostori Kluba za nadarjene u ence Novo mesto
Financiranje Kluba za nadarjene u ence Novo mesto
Stroški za nakup prostorov Razvojno izobraževalnega centra Novo
mesto
Objava gradiv na spletni strani
Sprememba delovnega asa Knjižnice Mirana Jarca
Uvedba linije mestnega potniškega prometa do Pre ne
Ureditev pogojev za delo Rodu Gorjanskih tabornikov
Preimenovanje ob inskega sveta v mestni svet
Brezpla no parkiranje za nose nice
Odprtje enote/oddelka vrtca v Podbrezniku
Ureditev lastništva zemljiš pri stanovanjskih blokih v Krajevni
skupnosti Drska
Zagotovitev teko ega pretoka prometa z Ulice Slavka Gruma na
Topliško cesto
Projekt hidravli ne izboljšave vodovodnega sistema
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27.

9003-1/2010/44

Odlok o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah

2.
lanice in lani ob inskega sveta so na 5. seji ob inskega sveta dne 10. 3. 2011 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
Ivan Bukovec
9003-1/2010/45 Ohranitev pošte v Krajevni skupnosti Majde Šilc
(ustna pobuda) Pobuda, da župan doseže dogovor z direktorjem pošte
za ohranitev pošte v KS Majde Šilc v nadomestnih
prostorih.
Na vprašanje je na seji odgovoril župan (potekajo dogovori za ohranitev pošte in o možnih
nadomestnih prostorih).
1.

2.

Ivan Bukovec
9003-1/2010/46
(ustna pobuda)
povezava s pobudo:
9003-1/2010/23

Ugotavljanje škode, nastale pri polaganju kabla T2
Pobuda, da ob ina v okviru svojih zmožnosti sestavi
strokovno ekipo neodvisnih strokovnjakov, ki bi
pregledala celotno obmo je ob ine, na katerem so se
izvajali posegi za polaganje kabla T2 in ugotovila obseg
nastale škode in kršitev zakonodaje investitorja.

Ivan Bukovec
9003-1/2010/47 Emisije iz tovarne Ursa
(ustna pobuda) Pobuda, da se ugotovi, ali se v tovarni Ursa sežigajo
kakšni odpadki.
Na seji je odgovoril župan Alojzij Muhi (kot pozna URSA dnevno izvaja monitoring nad
izpusti in do sedaj ni dobil nikakršnih pripomb ali pritožb krajanov; zadevo se bo preverilo).
3.

4.

Ivan Grill

5.

Ivan Grill

6.

Ivan Grill

7.

9003-1/2010/18

iš enje plo nikov in kolesarskih stez
Nezadovoljstvo nad odgovorom na pobudo glede
iš enje kolesarskih stez, ki je napisan kot da gre za
nekaj sto kilometrov stez. Glede na število kilometrov to
ne bi smel biti strošek, da stroj, vedno ko nastopijo
razmere, zapelje gor in dol in v dveh urah po isti steze
za kolesarjenje.

9003-1/2010/21 Obravnava poro il Nadzornega odbora
Pobuda, da se glede na to, da je v odgovoru navedeno,
da ni predvidene obravnave poro ila nadzornega odbora
o podjetju Zarja le-to uvrsti; v nasprotnem primeru bodo v
skladu s poslovnikom predlagali svetniki.

9003-1/2010/48 Poro ilo o poslovanju podjetja Cerod
(ustna pobuda) Predlog da se na sejo ob inskega sveta uvrsti kot to ka
dnevnega reda poslovanje podjetja Cerod, zaradi vseh
zapletov preko medijev, da se dobi prave informacije pa
v povezavi s tem ko se je pogovarjalo o številu
individualnih pogodb ipd.
Gregor Macedoni
9003-1/2010/7 Zadolžitev ob ine
(ustna pobuda za Zahvala za obširen odgovor glede zadolževanja MO NM.
dopolnitev odgovora) Na podro ju zadolžitev pravnih oseb javnega sektorja ni
navedenega namena, zaradi katerega je bilo odobreno
zadolževanje pri RC NM, Zarji, Dolenjskih lekarnah, RIC23

8.

9.

10.

11.

12.

13.

u, URS-u in GRS-ju itd….Pobuda, da na naj se še to
dopolni, da bo to poro ilo celovito, ker namre pri
ob inskem zadolževanju imamo lepo napisano tudi
namen, zaradi katerega je bilo to zadolževanje izvedeno.

Gregor Macedoni
9003-1/2010/49 Poslovni cilji
(ustna pobuda) Pobuda županu, da ob inskemu svetu poro a o
poslovnih ciljih, ki jih MO NM zasleduje v soupravljanju
podjetja Zarja v letu 2011 ter da se glede na pisno
obrazložitev zavrnitve pobude ODPPF glede vklju itve
prihodkov od kapitalskih deležev v letošnji prora un,
poda ob inskemu svetu obrazložitev v kakšni višini so
sredstva iz pozitivnega poslovanja podjetja Zarja
namenjena pokrivanju negativnega rezultata iz naslova
netržnega oddajanja stanovanj.
Franc Beg
9003-1/2010/50 Gradiva za seje ob inskega sveta
(ustna pobuda) Pobuda, e bi se lahko gradivo za to ke na seji
ob inskega sveta: Odgovori na pobude in vprašanja
dobilo vsaj en dan prej, e to pove a stroške s poštnino
potem ne. Vsa gradiva za seje ob inskega sveta se
dobro in pravo asno posreduje; odgovore na vprašanja
in pobude pa na sami seji.
Franc Beg
9003-1/2010/51 Ureditev plo nika za pešce od križiš a Žabja vas do
(pisno vprašanje) križiš a Lo na
Vprašanje, kdaj se lahko pri akuje ureditev plo nika za
pešce na relaciji križiš e Žabja vas do križiš a Lo na (pri
tovarni Krka).
Franc Beg
9003-1/2010/52 Evidenca nepremi nega premoženja Mestne ob ine
(pisno vprašanje) Novo mesto
Vprašanje ali ima MONM v skladu s 4. to ko 35. lena
Zakona o stvarnem premoženju države, ob in in pokrajin
in v skladu s 70. in 71. lenom Uredbe o stvarnem
premoženjem države, pokrajin in ob in vzpostavljeno
evidenco nepremi nega premoženja in v koliko enotah
se ob inska evidenca razlikuje od obvestila, ki ga je
ob ina prejela v okviru usklajevanja seznama z
Geodetsko upravo RS v pripravi na novo obdav itev
nepremi nin.
Slavko Gegi
9003-1/2010/53 Ureditev prostora za ogled prostorskih aktov
(pisna pobuda) Pobuda, da se uredi primeren prostor za ogled
prostorskih aktov v mestni hiši (npr. manjša
neizkoriš ena sejna soba v drugem nadstropju rotovža).
Slavko Gegi
9003-1/2010/54 Postavitev kontejnerjev za smeti za lo eno zbiranje
(pisna pobuda) odpadkov v ulici Na skali
Pobuda, da Komunala Novo mesto v ulici Na skali
namesti kontejnerje za lo evanje odpadkov in preu i
možnost postavitve dodatnih kontejnerjev tako, da ne
bodo motili njenih prebivalcev.
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14.

15.

16.

17.

Slavko Gegi
9003-1/2010/55 Premestitev EKO otoka na ulici Ob Težki vodi
(pisna pobuda) Pobuda ob inski upravi in Komunali Novo mesto, da
poiš eta primernejšo mesto za postavitev ekološkega
otoka v ulici Ob Težki vodi, saj je sedanji postavljen zelo
neposre eno, ker ovira promet na že tako ozki ulici.
Komunala Novo mesto naj naredi nabor nadomestnih
lokacij ter z njimi seznani krajevno skupnost in tangirane
sosednje prebivalce.
Slavko Gegi
9003-1/2010/56 Zamenjava usmerjevalnih tabel ulice Na skali
(pisno vprašanje) Vprašanje, kdaj bo ob inska uprava poskrbela za
zamenjavo usmerjevalnih tabel v novi ulici v Žabji vasi,
kjer je na usmerjevalnih tablah napisano napa no ime
ulice, in sicer Na Skali, namesto pravilno Na skali.
Slavko Gegi
9003-1/2010/57 Postavitev fotografij vseh bivših županov Mestne
(pisna pobuda) ob ine Novo mesto
Pobuda, da se na zidove stopniš a mestne hiše (rotovža)
postavi stalna postavitev fotografij vseh bivših županov
Mestne ob ine Novo mesto.
Duška Balažek
9003-1/2010/58 Ukinitev romske oddaje na lokalni televiziji Vaš kanal
(pisno vprašanje) Vprašanje, zakaj je lokalna TV Vaš kanal po ve kot
desetih letih ukinila zelo gledano romsko oddajo »Za
soncem« - »Šu kham«. Glede na sofinanciranje TV Vaš
kanal iz prora una, vprašanje ali je bila ukinitev oddaje
samovolja odgovornih na lokalni TV ali je to povezano s
trenutno nastrojenostjo proti romski skupnosti.

K 22. to ki
Informacija o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega na rta za državno cesto
od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priklju ka Maline (državna
cesta 3. razvojne osi)
Gradivo – informacija o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega na rta za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priklju ka Maline (državna
cesta 3. razvojne osi) so lanice in lani ob inskega sveta prejeli pred sejo ter poro ilo
delovnih teles, in sicer Odbora za Okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Uvodne informacije je na seji podal Izidor Jerala, Oddelek za prostor.
Poro ilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je na
seji podal:
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Gegi (ko bo prostorski del zaklju en in se bo šlo v izvedbo, predlog da je ob inski svet
pozoren na to, kaj se bo prednostno urejalo),
mag. Miroslav Berger (s trenutno postavitvijo trase se Novo mesto precej omejuje),
mag. Franci Ba ar (nekateri deli novomeške obvoznice se pokrivajo z novomeškimi ulicami, ki
so opredeljene z Odlokom o ulicah; predlog, da se zadevo pregleda in se odlo i o morebitnem
novem poimenovanju, kajti poimenovanja, ki so v projektih se usedejo in tako se potem
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imenujejo tudi novomeški priklju ki; najbrž so ve inoma ustrezni; kako se bodo priklju ki in
ulice imenovali naj odlo ijo Novomeš ani, ne pa Ljubljan ani).
Na pobudo je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
S K L E P št. 89
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi sprejel
SKLEP
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se je seznanil z javno razgrnitvijo osnutka
Državnega prostorskega na rta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje
pri Novem mestu do priklju ka Maline, ki poteka od 3. 3. 2011 do 4. 4. 2011 in poziva k
intenzivnemu nadaljevanju aktivnosti za izgradnjo tretje razvojne osi.
(19 ZA, 0 PROTI)
*
Slavko Gegi (za etek današnje seje ni bil vše en: predstavnik civilne iniciative stopi pred
ob inski svet in pove, da le-ta sprejema napa ne odlo itve, ne da bi mu ob inski svet lahko
odgovoril; nestrinjanje z njegovimi stališ i; njihova stališ a niso nikakršna dolgoro na rešitev;
kar zagovarja ta ob inski svet je smiselneje in predlog za prihodnje, da se glede takih pobud
za razgovor s strani civilnih iniciativ dogovori in odlo i, kam se jih umesti).
Alojzij Muhi , župan, je odgovoril na pobudo svetnika in na podane pomisleke glede reševanja
romske problematike, konkretno za Žabjak, za kar se pridobiva dokumentacija o tem, koliko
romskih družin živi v Žabjaku ter koliko je barak in šotorov in na podlagi tega bo podan celovit
predlog v obravnavo ob inskemu svetu.
*
Alojzij Muhi , župan, je ugotovil, da je dnevni red seje iz rpan in da ni ve
razpravljavcev.
*
Župan se je zahvalil za sodelovanje in zaklju il sejo ob 19.35 uri.

prijavljenih

Številka: 9001-3/2011
Datum: 10. 3. 2011

Zapisal
Darko Habjani ,
služba ob inskega sveta

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI

Seja je tonsko posneta
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