PREDLOG

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 28.
maja 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili Marjanca Trščinar Antić,
mag. Renata Zupančič, dr. Milena Kramar Zupan in Sandi Selimčič.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno sta se seje udeležila še
dva svetnika: Bojan Kekec (16.09) in Alojz Kobe (17.45), tako da je bilo na seji skupaj
prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Boštjan Grobler, Nina Jakovljević, Martin Kambič, Dušan Kaplan, Bojan
Kekec, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez
Povh, Matjaž Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Bojan Tudija, Vesna Vesel,
Jiří Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan.
Opravičili odsotnost:
Marjanca Trščinar Antić, mag. Renata Zupančič, dr. Milena Kramar Zupan in Sandi Selimčič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Sandra Boršić, v.d. vodje Kabineta župana,
− Sara Drašković, Kabinet župana – svetovalec župana,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
− Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
− Darja Plantan, vodja Urada za davke,
− Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve,
− mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
− Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
− Fikret Fejzić, višji svetovalec za zaščito in reševanje,
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Izidor Jerala, Urad za prostor,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) Ostali prisotni:
− Gregor Klemenčič, Komunala, d.o.o.,
− Darinka Redling, Komunala, d.o.o.,
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bili naknadno na spletni strani objavljena še naslednja
gradiva:
− pri 2. točki: dopolnitev predloga zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto,
− pri 3. točki: dva amandmaja župana k predlogu Odloka o organiziranju Gasilskoreševalnega centra Novo mesto – druga obravnava,
− pri 4. točki: izvleček iz delovnega osnutka strategije razvoja turizma Novega mesta 2015
– 2020,
− pri 9. točki: dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto z dne 25.5.2015, in
− pri točkah 10.1 in 10.2: popravek gradiva za točki 10.1 in 10.2.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan v skladu z 38. členom poslovnika ni imel predloga za razširitev dnevnega reda z
novimi točkami.
V razpravi sta sodelovala Borut Škerlj (preoblikovanje predloga za razširitev dnevnega reda v
svetniško pobudo: Uvedba trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro
Novega mesta) ter Uroš Lubej.
III.
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. 119
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
dnevni red
7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto – druga
obravnava
4. Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – druga obravnava
5. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema
za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za
OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – prva obravnava
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin prva obravnava
8. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014
9. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestna občina
Novo mesto
10. Elaborati o oblikovanju cen za komunalne storitve v Mestni občini Novo mesto
10.1 Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto
10.2 Oblikovanje in potrditev cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Mestni občini Novo mesto
11. Informacija o poslovanju podjetij
11.1 Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s sprejeto
strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto za
CeROD-a, d.o.o
11.2 Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s sprejeto
strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto za Zarjo,
d.o.o.
12. Obvestilo v skladu z določilom tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/1432/14-ZPDZC-1, 90/14-ZDU-1L)
13. Kadrovske zadeve
13.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
13.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Anton Podbevšek Teater
13.3 Predlog sklepa za imenovanje v. d. direktorja Gasilsko – reševalnega centra
Novo mesto
14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(21 ZA, 0 PROTI)
IV.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave 6. in 7. točke:
− 6. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava,
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− 7. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin
– prva obravnava ter
10.1 in 10.2 točke:
− 10. točke: Elaborati o oblikovanju cen za komunalne storitve v Mestni občini Novo mesto
- 10.1 Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Mestni občini Novo mesto, in
- 10.2 Oblikovanje in potrditev cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Mestni občini Novo mesto.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 120
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
za točki 6. in 7. ter
za podtočki 10.1 in 10.2.
(23 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku. Naknadno je bila na spletni strani objavljena tudi
dopolnitev predloga zapisnika 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 121
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
− dopolnitev predloga zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto ter
− zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 23. 4.
2015
(24 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto –
druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še dva amandmaja župana in poročila s sej delovnih teles, in sicer:
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Komisije za statut in poslovnik,
Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
Odbora za gospodarstvo.

Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
Poročilo s sej delovnih teles so podali:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Amandmaja št. 1 in št. 2 k predlogu odloka je pred sejo podal župan Gregor Macedoni.
Pri tej točki ni bilo razprave, ravno tako ni bilo podanih amandmajev s strani svetnikov
oziroma delovnih teles.

S K L E P, št. 122
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
Amandmaja
k predlogu odloka o organiziranju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
Amandma št. 1
V predlogu Odloka o organiziranju Gasilko – reševalnega centra Novo mesto predlagam
naslednjo spremembo:
V 7. alineji 8. člena in v 1. stavku 4. odstavka 9. člena predloga Odloka o organiziranju
Gasilko – reševalnega centra Novo mesto se črtata besedi »neobvezujočega«, da se
besedilo glasi:
7. alineja 8. člena: imenuje direktorja – poveljnika, s soglasjem ustanovitelja in na
podlagi mnenja zaposlenih,
4. odstavek 9. člena: Direktorja – poveljnika imenuje na podlagi javnega razpisa svet
zavoda, s soglasjem ustanovitelja in na podlagi mnenja zaposlenih, za dobo štirih let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
(19 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 2
V predlogu Odloka o organiziranju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto predlagam
naslednjo spremembo:
V 5. členu predloga Odloka o organiziranju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto se
dodajo nove 6., 7., 8., 9. in 10. alineja:
− požarno varovanje v podjetjih,
− izvajanje požarnih straž v podjetjih in na prireditvah,
− tehnično požarno varovanje (infranet),
− naloge požarne preventive,
− izvajanje službe inženiringa varnosti in zdravja pri delu.
(21 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o organiziranju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev.
(20 ZA, 0 PROTI)
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K 4. točki
Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še izvleček iz delovnega osnutka strategije razvoja turizma Novega mesta 2015 – 2020
ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev oziroma predstavitev izvlečka iz delovnega osnutka strategije razvoja
turizma Novega mesta 2015 - 2020 je podal podžupan Boštjan Grobler.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali dr. Janez Povh, mag. Mojca Špec Potočar in Uroš Lubej.
S K L E P, št. 123
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
ODLOK
o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženem besedilu.
II.
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o redni likvidaciji Javnega
zavoda za turizem Novo mesto.
(17 ZA, 1 PROTI)

K 5. točki
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema
za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN
Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo delovnih teles so na seji podali:
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Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.

Direktorica Občinske uprave, dr. Vida Čadonič Špelič, je na seji podala informacijo – stališče
Občinske uprave glede uvrstitve drugega igrišča v strošek občine, katerega so na podlagi
predlogov delovnih teles izločili iz kvote stroškov, ki bremenijo lokalno skupnost.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 124
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN
Brod-Drage« v prvi obravnavi.
II.
Predlog odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna
oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« v prvi obravnavi.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 6. in 7. točki
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin prva obravnava
Na predlog župana je bilo pri določanju dnevnega reda izglasovano, da se 6. in 7. točka
obravnavata skupaj.
Gradivi sta bili objavljeni na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev za obe točki je podala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske
uprave.
Poročila delovnih teles sta na seji podala:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, ter
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali Nina Jakovljević, mag. Mojca Špec Potočar, Borut Škerlj, Mateja
Kovačič, Marko Dvornik, Uroš Lubej, mag. Adolf Zupan, Jiří Volt, Alojz Kobe in dr. Janez
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Povh.
Na razpravo in vprašanja je na seji odgovarjala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske
uprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov (18 ZA, 2 PROTI) sprejel
S K L E P, št. 125
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin
v Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi
S K L E P, št. 126
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin
v prvi obravnavi.

K 8. točki
Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2014
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 okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali Uroš Lubej, Mateja Kovačič, mag. Mojca Špec Potočar, dr. Janez
Povh in Marko Dvornik.
Na razpravo je odgovarjal Gregor Klemenčič, direktor Komunale, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 127
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil
Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2014.
(21 ZA, 1 PROTI)

K 9. točki
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, pred sejo pa še dopolnitev gradiva in poročili delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za gospodarstvo.
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
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 128
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Prvo dopolnitev Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 v predloženi vsebini.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z odtujitvijo nepremičnega
premoženja, ki je navedeno v prvi dopolnitvi letnega načrta z nepremičnim
premoženjem za leto 2015.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Elaborati o oblikovanju cen za komunalne stroške v Mestni občini Novo mesto
10.1

10.2

Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto
Oblikovanje in potrditev cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Mestni občini Novo mesto

Na predlog župana je bilo pri določanju dnevnega reda izglasovano, da se 10.1. in 10.2.
točka obravnavata skupaj.
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še popravek gradiva in poročili s sej delovnih teles, in sicer.
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
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
− Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljal dr. Janez Povh.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal župan Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov (24 ZA, 0 PROTI)
sprejel sklepa:

S K L E P, št. 129
1.
Potrdi se Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.
2.
Potrdi se Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
Mestni občini Novo mesto v predloženi vsebini.
S K L E P, št. 130
1.
Potrdi se sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mesto.
2.
Potrdi se sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Mestni občini Novo mesto v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Informacija o poslovanju podjetij
11.1 Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s sprejeto
strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto za
CeROD-a, d.o.o
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
10
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−
−
−
−

Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za gospodarstvo,
Odbora za okolje in prostor, ter
Odbora za komunalo in promet.

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,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
− Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Stanislav Galič, mag. Adolf Zupan in mag. Mojca Špec
Potočar.
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni (poziv Cerodu, da odgovori na vprašanja).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 131
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s Poslovnim planom javnega podjetja CeROD, d.o.o., za leto 2015.
(24 ZA, 0 PROTI)
11.2 Letno poročilo za 2014 in pregled skladnosti plana v letu 2015 s sprejeto
strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto za Zarjo,
d. o. o.
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 gospodarstvo,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
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,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
− Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Martin Kambič, Alojz Kobe in Uroš Lubej.
Na razpravo je odgovarjal Martin Kambič, direktor Zarje, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 132
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z letnim poročilom Zarje, d.o.o., za leto 2014 in skladnostjo plana za leto 2015 s
sprejeto strategijo za upravljanje kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto za
Zarjo, d.o.o.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Obvestilo v skladu z določilom tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/1432/14-ZPDZC-1, 90/14-ZDU-1L)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
− Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 133
Občinski svet se je v skladu z določilom 3. odstavka 80. člena ZJN-2 seznanil z razlogi
za zavrnitev vseh ponudb, prejetih za izvedbo podelitve koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest« ter odločitvi naročnika, da bo
začel nov postopek javnega razpisa za podelitev koncesije.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo objavljeno na spletni
strani občine v poslovniškem roku.
13.1

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto

Uvodno obrazložitev na seji je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 134
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Ugotovitveni sklep
o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Ugotovi se, da članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Gregorju
Klemenčiču, roj. 9. 6. 1976, stanujočemu Novo mesto, Kettejev drevored 14, zaradi
odstopa predčasno preneha mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto z dnem 7. 5. 2015.
II.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto se posreduje Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za
določitev nadomestnega člana občinskega sveta.
(23 ZA, 0 PROTI)

13.2

Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Anton Podbevšek Teater

Uvodno obrazložitev na seji je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 135
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v svet javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Uroša Lubeja, Novo mesto, Čitalniška ulica 2,
Jerneja Strgarja, Otočec, Nad Krko 25,
Boruta Škerlja, Novo mesto, Belokranjska cesta 30,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Anton Podbevšek Teater.
Mandat traja pet let.
(20 ZA, 0 PROTI)
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13.3

Predlog sklepa za imenovanje v. d. direktorja Gasilsko – reševalnega centra
Novo mesto

Uvodno obrazložitev na seji je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 136
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja
Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Tomaža Kovačiča, Novo mesto, Krajčeva ulica 18,
za vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto za čas od 1.
6. 2015 do imenovanje novega direktorja, vendar najdlje za dobo 6 mesecev.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 6. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9001-3/2015 – 83 Obravnava
stroškov
storitev
obveznih
občinskih
komunalnih javnih služb na naslednji seji Občinskega
sveta
9001-3/2015 – 84 Letni program nadzora Nadzornega odbora MO NM
9001-3/2015 – 85 Motenje javnega reda in miru v nočnem času na območju
sprehajališča Šance v Novem mestu
9001-3/2015 – 86 Znižanje stroškov obveznih občinskih komunalnih javnih
služb v MO NM
9001-3/2015 – 87 Uskladitev plač v javnih zavodih in v javnih podjetjih
9001-3/2015 – 88 Nezadovoljstvo in ponovitev svetniškega vprašanja, št.
9001-1/2015 – 73 ( Cerod, d.o.o.)
9001-3/2015 – 89 Predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod, d.o.o., in
Zarja, d.o.o., na naslednji seji Občinskega sveta
9001-3/2015 – 90 Namestitev oznak na Kandijskem mostu
9001-3/2015 – 91 Sanacija poti na platoju od zapornice do Kulturnega centra
Janeza Trdine na Novem trgu
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

9001-3/2015 – 92 Postavitev prometnega znaka na Ločenskem mostu za
zavijanje v levo, v smeri centra mesta
9001-3/2015 – 93 Sestanek Odbora za gospodarstvo s Tomažem Kordišem,
predsednikom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
Krajine – priprava gradiva s strani Občinske uprave
9001-3/2015 – 94 Neudeležba predsednika Vlade RS na osrednji prireditvi
ob 650-letnici ustanovitve Novega mesta
9001-3/2015 – 95 Igrišče v KS Gotna vas
9001-3/2015 – 96 Vzdrževalna dela - nujna na Glavnem trgu 25 in 2
9001-3/2015 – 97 Upravljanje pokopališč s strani KS v MO Novo mesto
9001-3/2015 – 98 Ureditev prometnega režima v mestnem jedru
9001-3/2015 – 99 Sanacija pogorišča Burger v Šmihelu
9001-3/2015 – 100 Ureditev dodatnega prehoda za pešce na lokaciji Šegova
93 in ponovna postavitev talnih ovir za umiritev prometa
9001-3/2015 – 101 Pločniki v Birčni vasi
9001-3/2015 – 102 Plače v javnih podjetjih
9001-3/2015 – 103 Prenehanje uporabe koncepta »sharrow« za reševanje
kolesarske infrastrukture
9001-3/2015 – 104 Železniški prehod na Lazah

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 7. seji Občinskega sveta dne 28. 5. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Martin Kambič
Jiří Volt
9001-4/2015 – 105 Prometna ureditev dela KS Regrča vas – prepoved
(ustno in pisno vprašanje) prometa za tovorna vozila
MO NM je dne 8.5.2015 postavila prometne znake za
prepoved prometa za tovorna vozila v delu KS Regrča vas.
Pričakovati bi bilo, da velja prepoved prometa za tovorna
vozila na tistih območjih, kjer se večinsko prebivalstvo s to
prepovedjo strinja. Po informacijah so taki posegi pri
spremembi prometne ureditve uskladijo na zahtevo
krajevne skupnosti, zato so prebivalci degradiranega dela
KS zelo presenečeni, da se tega ni predhodno predstavilo
krajanom, ki jih ta prepoved najbolj prizadane. Glede na
navedeno želi svetnik odgovore na naslednja vprašanja:
1. Na čigavo pobudo so bili postavljeni znaki, ki
postavljajo krajane dela KS v podrejen položaj?
2. Kakšna je obrazložitev takšnega posega?
3. Kdaj in kako bo MO NM pristopila k rešitvi in s tem
razbremenila krajane tega dela KS Regrča vas plačila
taks za dostop tovornih vozil?
2. Mag. Franc Bačar
9001-4/2015 – 106 Pridobivanje zemljišča (otroško igrišče pri POŠ Dolž),
(ustno in pisno vprašanje) parcela 323, k.o.1489, od leta 2008 do 2015
Vprašanja:
− V kakšni fazi je postopek pridobivanja zemljišča?
− Kateri postopki so bili že opravljeni?
− Kaj (kje, kdo) so ovire za ureditev stanja?
− Kdaj je možen zaključek postopka?
Funkcionalno zemljišče (otroško igrišče za vrtec in šolo) pri
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POŠ Dolž ni v celoti v lasti ustanovitelja – Mestne občine
Novo mesto. Na problem sta Občinsko upravo in Občinski
svet že opozorila Nadzorni odbor leta 2008 in večkrat Svet
OŠ Stopiče.

3. Mag. Franc Bačar
9001-4/2015 – 107 Sanacija zemeljskega plazu pri mlinu Brulc, Hrušica 10
(ustno in pisno vprašanje) Vprašanja:
− Kdaj bo opravljena sanacija?
− Kdo je nosilec aktivnosti?
Plaz ogroža mlinščico, ki vodi do mlina, ki ga lastnika
obnavljata in poskušata ohraniti pri življenju v prvotni obliki
in funkciji. Pri obnovi sodelujejo pristojne službe.
Plaz je nastal na območju fekalnega kanala Gabrje (Dolž)
– Novo mesto, ki ga je zgradila Komunala Novo mesto.
4. Mateja Kovačič
9001-4/2015 – 108 Plačila mesečnih sejnin predsednikom in tajnikom
(ustno in pisno vprašanje) sveta KS za leto 2014
Vprašanje Občinski upravi, zakaj predsedniki in tajniki
svetov KS za mesec november in december leta 2014 niso
prejeli mesečnih sejnin.
Občinski svet je na 1. seji, dne 03.11.2014 obravnaval in
sprejel Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti
Mestne občine Novo mesto. V naslednjih dneh so se sveti
KS konstituirali ter izvolili predsednike in tajnike.
Skladno s 10. členom Pravilnika o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine
ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS 59/2012), predsednikom sveta krajevne
skupnosti pripada mesečna sejnina, ki je enaka sejnini za
udeležbo člana občinskega sveta na redni seji občinskega
sveta, tajniku krajevne skupnosti pa polovico le-te.
Menim, da so predsedniki in tajniki KS upravičeni do
plačila mesečnih sejnin od datuma, ko so bili na funkcije
izvoljeni.
5. Mateja Kovačič
9001-4/2015 – 109 Aktivnosti Občinske uprave v zvezi z ugotavljanjem
(ustno in pisno vprašanje) zakonitosti Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto
Na 4. redni seji Občinskega sveta MO NM, z dne
26.02.2015, je bil izpostavljen utemeljen dvom v zakonitost
Odloka o ureditvi cestnega prometa v MO Novo mesto v
delu, ki se nanaša na omejitev prometa tovornih vozil na
državnih cestah. Menimo, da je Občinska uprava
prekoračila svoje pristojnosti.
Občinski svet je sprejel sklep, da bo Občinska uprava
zakonitost odloka preverila in pridobila mnenje ustreznih
državnih institucij. Glede na to, da so od takrat pretekli že
trije meseci, vprašanje, katere konkretne naloge je
Občinska uprava v zvezi s tem že izvedla. Prosim za pisni
odgovor.
6. Mateja Kovačič
9001-4/2015 – 110 Pojasnilo župana v zvezi z odsotnostjo predsednika
(ustna in pisna pobuda) Vlade RS, dr. Mira Cerarja na osrednji slovesnosti ob
16

PREDLOG
650-letnici Novega mesta
Pobuda županu, da Občinskemu svetu poda obrazložitev v
zvezi z pisno in ustno korespondenco med Kabinetom
predsednika Vlade RS in Kabinetom župana MO NM, ki se
nanaša na odsotnost predsednika Vlade RS, dr. Mira
Cerarja z osrednje slovesnosti ob 650-letnici Novega
mesta.
Vemo, da je župan že pred proslavo dobil tako pisna kot
tudi ustna obvestila o nujni zadržanosti predsednika Vlade
RS, kot tudi opravičilo zaradi tega. Zato želimo, da ovrže
namige in zahteve občinskega svetnika mag. Zupana, da
Občinski svet MO NM od predsednika Vlade RS zahteva
opravičilo zaradi odsotnosti.
Na vprašanje je na seji ustno odgovoril župan Gregor Macedoni.
Mag. Adolf Zupan, član Občinskega sveta, je podal obrazložitev namena podanega
svetniškega vprašanja.
7. Stanislav Galič
9001-4/2015 – 111 Prodaja zemljišč na Košenicah
(ustno vprašanje) Vprašanje, koliko zemljišč na Košenicah je MO NM
prodala?
Če zemljišča niso bila prodana, po kakšni ceni so se le-ta
prodajala v letu 2014 in 2015 ?
Delni odgovor je na seji podala direktorica Občinske uprave, dr. Vida Čadonič Špelič.
Občinska uprava bo pripravila tudi pisni odgovor.
8. Borut Škerlj
Odkup grafičnih in likovnih del
9001-4/2015 – 112 Pobuda, da Mestna občina Novo mesto odkupi dela
(ustna in pisna pobuda) likovnih umetnikov, ki so tematsko vezana na praznovanje
650-letnice Novega mesta in so razstavljena v Jakčevem
domu.
MO NM in Dolenjski muzej sta povabila več avtorjev, da so
izdelali in sodelujejo na razstavi likovnih umetnikov v
Jakčevem domu, z naslovom Novo mesto - mesto
navdiha. Izdelana so kvalitetna likovna dela, tematsko
vezana na praznovanje 650-letnice Novega mesta.
Primerno in pravilno je, da Mestna občina Novo mesto
dela odkupi in namesti na vidna mesta svojih stavb,
navede avtorja ter izpostavi okoliščine in namen nastanka.
Na pobudo je na seji ustno odgovoril župan Gregor Macedoni.
9. Borut Škerlj
9001-4/2015 – 113 Termini sej delovnih teles Občinskega sveta Mestne
(pisna pobuda) občine Novo mesto
Pobuda sklicateljem sej delovnih teles Občinskega sveta,
da je zadnji termin 17.30 ura in zaključek najkasneje ob
20. uri.
Primerni termini za sklic sej so med 15. in 17.30 uro;
pojavljajo pa se sklici sej pozneje in v trajanju v pozne
večerne ure. To ni primerno za zaposlene, ne za člane
odborov. Zato pobuda sklicateljem, da je zadnji termin
17.30 ura in zaključek najkasneje ob 20. uri.
10. Matjaž Smodiš
9001-4/2015 – 114 Paket ugodnosti materam novorojenčkom v MO NM
(ustna in pisna pobuda) Pobuda za sodelovanje in podporo v akciji »Paket
ugodnosti materam novorojenčkov v MO NM«
Svetnik daje pobudo k udeležbi v projektu, v katerem bi
partnerji nudili brezplačno storitev ali produkt materam
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novorojenčkov v MONM.
11. Slavko Matko
9001-4/2015 – 115 Sanacija rečne struge Šumeči potok v Gabrju
(ustno vprašanje) Vprašanje, kdo je odgovoren za sanacijo rečne struge
Šumeči potok v Gabrju?
Že več let se dogaja, da se rečna struga ob večjih
padavinah razliva in poplavlja travnike. To pomeni, da
lastniki teh travnikov ne morejo kositi oziroma jih
obdelovati.
12. Dr. Janez Povh
9001-4/2015 – 116 Nevarnost izvoza iz Ulice Cesta brigad na
(ustno vprašanje) Andrijaničevo cesto v Bršljinu
Vprašanje, v kakšnem stanju je urejanje dovoza iz Ulice
Cesta brigad na Andrijaničevo cesto? To križišče je
problematično že od same izgradnje obvoznice. Nevarno
je predvsem za pešce in otroke, ki po tej poti hodijo v in iz
šole. Prav tako povzroča veliko težav nekontroliran
promet, ki poteka skozi to ozko križišče in je moteč za
okoliške prebivalce.
13. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-4/2015 – 117 Posvet o davčnih blagajnah, 4. 6. 2015, v prostorih
(ustna pobuda) Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Pobuda in povabilo svetnikom, Občinski upravi in širši
javnosti k udeležbi na posvetu o davčnih blagajnah, 4. 6.
2015 v prostorih Visoke šole za upravljanje in poslovanje
Novo mesto.
14. Dušan Kaplan
9001-4/2015 – 118 Sprememba voznega reda MPP
(pisna pobuda) Pobuda za reorganizacijo linije mestnega potniškega
prometa na način, da bodo občani iz vseh delov mesta,
predvsem iz strjenih naselij, imeli možnost uporabe le-tega
za prihod na delo v največja podjetja v občini, kot so Krka,
Revoz, Adria...
Občani iz naselij Jedinščica in Gotna vas, ki so zaposleni v
podjetju Krka, d.d., nimajo zjutraj pred nastopom dela v
prvi izmeni možnosti uporabe mestnega potniškega
prometa za prihod na delo.
15. Dušan Kaplan
9001-4/2015 – 119 Rekonstrukcija poškodovanih in dotrajanih brvi čez
(pisno vprašanje) reko Krko
Vprašanje, kdaj bo Občinska uprava pristopila k
rekonstrukciji poškodovanih ali dotrajanih lesenih brvi;
prednostno izpostavljen lesen most čez reko Krko
(Ragovski most) na Jerebovi v Ragov log ter lesen
mostiček čez potok Težka Voda pri trgovini Mak (ulica Nad
mlini).
Oba omenjena objekta sta v precej slabem stanju, deske
odstopajo, mostiček čez potok Težka Voda je cel
zamaknjen. Ragovski most pogosto uporabljajo malčki iz
vrtcev, in vzgojiteljice se bojijo, da ne bo prišlo do nesreče.
Občinsko upravo se naproša, da čim prej pristopi k sanaciji
omenjenih objektov ter da v okviru rednih dejavnosti
pregleda stanje še ostalih podobnih objektov v občini.
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16. Uroš Lubej
9001-4/2015 – 120 Podatki o izplačanih nagradah v Komunali, d.o.o., v
(ustna pobuda) zadnjih štirih letih
Pobuda za posredovanje podatkov o izplačanih nagradah
v Komunali, d.o.o., v zadnjih štirih letih.
17. Mag. Adolf Zupan
9001-4/2015 – 121 Ureditev prometnih tokov ob zapori Glavnega trga
(ustno vprašanje in pobuda) Vprašanje, ali so dorečeni prometni tokovi po okoliških
ulicah in cestah ob predvideni zapori Glavnega trga
(Kandijska cesta, Jakčeva in Ragovska ulica); ali so tudi
predvidene morebitne namestitve ovir po teh cestah in
omejitve
hitrosti
zaradi
povečane
prometne
obremenjenosti?
Pobuda, da se Občinski svet obvesti o novem prometnem
režimu, ki bo veljal po zapori Glavnega trga.
Delni odgovor je na sami seji podal župan Gregor Macedoni, pisni odgovor pa bo pripravila
Občinska uprava.
18. Mag. Adolf Zupan
9001-4/2015 – 122 Časovnica izgradnje javne kanalizacije za posamezna
(pisna pobuda) naselja v MO NM do leta 2017
Pobuda, da se vse občane MO NM obvesti o časovnih
načrtih za izgradnjo javne kanalizacije za posamezna
naselja do leta 2017, ko morajo biti skladno z evropsko
direktivo priključeni na javno kanalizacijo oz. imeti to
področje urejeno skladno z zahtevami direktive.
Nekatere vaščane Lutrškega sela in drugih naselij, ki
nimajo zgrajene javne kanalizacije, skrbi kako bodo izvedli
svojo obveznost odvajanja fekalnih vod iz svojih objektov.
Da bi lahko s čim manjšimi stroški realizirali svojo
obveznost, jih zanima predvsem naslednje:
1. Ali lahko sami rešijo svoj problem z izgradnjo čistilne
naprave za posamezni objekt ?
2. Ali bodo v takem primeru oproščeni priključitve na javno
kanalizacijo, ko bo ta na njihovem območju zgrajena ?
3. Kakšne obveznosti plačevanja jih čakajo v različnih
primerih (točki 1 in 2)?
4. Vaščani Lutrškega sela predlagajo, da se njih in druge
občane za njihova naselja obvesti o načrtih Komunale,
d.o.o. (kdaj bo zgrajena manjkajoča kanalizacija za
posamezna naselja)?
19. Mag. Adolf Zupan
9001-4/2015 – 123 Optična povezava na celotnem območju MO NM
(pisna pobuda) Pobuda, s strani predvsem mlajših občanov, da župan in
MO NM izvedeta dodatne napore, da se celotno območje
naše občine čim prej opremi z optično povezavo do
slehernega bivališča naših občanov, kar je že zagotovljeno
v sosednjih občinah. Posebej naj se odgovori, kdaj bodo
taki priključki zgrajeni, ki so pomembni za delo od doma,
za potrebe izobraževanja, zabave in druge potrebe.
Oskrba gospodarskih objektov in objektov za bivanje z
optičnimi priključki je danes osnovna potreba. Tega so se
zavedale sosednje in druge dolenjske občine in le-tega
svojim občanom tudi zagotovile, praktično do vseh svojih
gospodarskih subjektov in gospodinjstev. Za to so
pridobile tudi evropska sredstva.
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MO NM zdaj dejansko zaostaja v svojem razvoju na tem
področju. Iz pridobljenih informacij Telekoma Slovenije kot
enega izmed ponudnikov izgradnje optičnih povezav, še
več let ne bo celotno območje pokrito z optičnimi
povezavami. Tako stanje zmanjšuje zaposlitvene in druge
možnosti naših občanov. Zato županu in OU predlog, da
pri ponudnikih preveri morebiten interes za izgradnjo
optičnih povezav, jim po potrebi pri tem pomaga, konkurira
na sredstvih EU, zagotovi del sredstev v proračunu za leto
2016 in sprejme druge ukrepe.
20. mag. Adolf Zupan
9001-4/2015 – 124 Sanacija plazenja dela Slančeve ulice
(pisna pobuda) Pobuda, da se v izogib nastanka hujše škode izvede
sanacija plazenja dela Slančeve ulice, na kar uporabniki te
ulice in KS Majde Šilc opozarjajo že od novembra 2014.
V novembru lani so sokrajani iz Slančeve ulice opozorili na
večjo poškodbo Slančeve ulice, ki drsi v obliki plazu.
Priložili so tudi več fotografij, iz katerih nazorno izhaja
težavnost nastale poškodbe.
Sodelavci Občinske uprave so si ogledali stanje in potrdili
upravičeno skrb občanov. Ocenili so, da bi sanacija stala
okrog 10.000 eur, ki pa jih občina za te namene nima
predvidenih. O tem so obvestili KS Majde Šilc, le-ta pa
sokrajane iz te ulice. Ti so ogorčeni nad odločitvijo
Občinske uprave in zahtevajo sanacijo.
Posredujem njihovo upravičeno pobudo v ponovno
proučitev in v nadaljevanju sanacijo.
21. mag. Adolf Zupan
9001-4/2015 – 125 Obdarovanje starejših občanov ob njihovih rojstnih
(pisna pobuda) dnevih
Pobuda, da MO NM spremeni svojo odločitev o
obdarovanju občanov ob njihovih rojstnih dnevih (80, 85,
90, 95, 100 in več let), ter namesto manjše čokolade
uvede ponovno obdarovanje s strani župana oz. MO NM v
obliki in vrednosti, ki jo je vpeljal že župan Franci Koncilija
in kasneje prevzeli vsi župani za njim.
Že več kot desetletja je uveljavljena praksa izraza
spoštovanja občanom, ki imajo okrogle obletnice rojstva
nad določeno starostjo, da jih v teh dnevih obiščejo
predstavniki KS, v katerih živijo, predstavniki KO RK,
mediji in drugi predstavniki. Te občane so predstavniki
skromno obdarili, MO NM s košaro sadja, sladic, pijačo in
podobno, vse v vrednosti do 20 eur.
Nastalo novo spremembo obdarovanja s strani MO NM so
jubilanti sprejeli z obžalovanjem (potrjen podatek velja za
sokrajane v KS Majde Šilc), pripombe pa so tudi s strani
več predstavnikov društev upokojencev.
Na podlagi vseh teh pobud in tudi osebnega prepričanja
pobuda za ponovno proučitev odločitve glede vsebine
obdarovanja. Če bi bilo takih jubilantov na leto petdeset, bi
bil ta strošek le tisoč eur. Gre za tako majhna sredstva, da
bi bilo iz tega vidika smiselna odločitev o novi obliki
obdarovanja in le-to spremeniti na stari način. Taka
odločitev pa bi odpravila tudi nepotreben občutek, kot
pravijo starejši, »da so vredni le eno čokoladico…«.
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22. Borut Škerlj
9001-4/2015 – 126 Uvedba trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v
(ustna in pisna pobuda) mestno jedro Novega mesta
Pobuda, da Mestna občina Novo mesto uvede trajni
projekt razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro Novega
mesta ter da Občinski svet na vsaki seji obvezno
obravnava stanje trajnega projekta razvoja in vrnitve
življenja v mestno jedro in po potrebi sprejme potrebne
odločitve.
Mestna občina Novo mesto naj dopolni spletni portal in na
njem vzpostavi javno evidenco stanja projekta iz prve
točke in evidenco aktivnosti Občinskega sveta, župana,
upravnih organov in posameznih funkcionarjev, vključno s
svetniki Občinskega sveta na tem projektu.
*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Župan je prisotne seznanil, da bo naslednja seja Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, ki bo zadnja pred letnimi počitnicami, predvidoma 9. julija 2015.

Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.27 uri.
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