ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 9. julija
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 Alojz Kobe, Alenka Papež, dr.
Janez Povh in Sandi Selimčič, z najavljeno zamudo pa sta se seje udeležila še Bojan Tudija in
mag. Adolf Zupan.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.04 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: mag. Adolf Zupan (16.30) in Bojan Tudija (16.37), tako da je bilo na seji skupaj
prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta, od 3.1 točke (Kadrovske zadeve; potrditev
mandata članu Občinskega sveta) pa skupaj 26 članov.
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, Peter Kostrevc, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko, Matjaž
Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna
Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan in mag. Renata Zupančič.
Opravičili odsotnost:
Alojz Kobe, Alenka Papež, dr. Janez Povh in Sandi Selimčič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Ana Avsec, občinski pravobranilec,
− Peter Judež, v.d. vodja Občinskega inšpektorata,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Mojca Tavčar, v.d. vodja Urada za prostor in razvoj,
− Aleš Berger, Urad za družbene dejavnosti,

−
−
−
−
−
−
−

Sandra Boršić, Kabinet župana,
Darko Habjanič, Kabinet župana,
Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj,
Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj,
Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj,
Suzana Virc, Kabinet župana in
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Damijan Šinigoj, (pri 3.4 točki),
− Ksenija Avsec, GPI, d.o.o. (pri 4. točki),
− Franc Gole, (pri 4. točki),
− Maja Žunič Fabjančič, predsednica Komisije za pripravo strategije na področju mladih
(pri 17. točki),
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− za 3. točko dnevnega reda (kadrovske zadeve),
− amandmaja župana k 6. in 7. točki dnevnega reda,
− odgovori na pobude in vprašanja svetnikov, ter
− poročila delovnih teles.
Pred sejo in med sejo na klop pa sta bila posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 8. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, in
− dodatna pojasnila h gradivu 8. točke: Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan ni imel predlogov za umik točk z dnevnega reda.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta na skupni seji sprejela sklep, da
se Občinskemu svetu predlaga umik:
− 14. točke: Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
Župan je povzel razloge proti umiku 14. točke z dnevnega reda, ki so jih članice in člani
Občinskega sveta prejeli pred sejo po elektronski pošti in predlagal sprejem odloka pod 14.
točko po rednem dvofaznem postopku.
Nina Jakovljević je razpravljala v zvezi s 16. točko dnevnega reda: Predlog pravilnika o
varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini
Novo mesto (zakaj je gradivo pripravljeno v obliki pravilnika in ne kot odlok).
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Na razpravo je odgovorila in podala pojasnila direktorica Občinske uprave, dr. Vida Čadonič
Špelič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 137
Občinski svet
ni sprejel
predloga za umik 14. točke:
Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
z dnevnega reda 8. seje Občinskega sveta.
(3 ZA, 16 PROTI)

II.
Razširitev dnevnega reda
Župan v skladu z 38. členom poslovnika ni imel predloga za razširitev dnevnega reda z novimi
točkami. Ravno tako ni bilo podanih pobud za razširitev dnevnega reda s strani članov
Občinskega sveta.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim 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. 138
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
8. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Kadrovske zadeve

3.1 Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3.2 Predlog sklepa o imenovanju direktorja zavoda Dolenjski muzej
3.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
3.4 Soglasje k imenovanju urednika lokalnega glasila Novo mesto
4. Usklajen predlog odloka o OPPN Bučna vas – vzhod/1 – druga obravnava
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5. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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« – druga obravnava
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin druga obravnava
Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2015 – skrajšani postopek
Prva dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in
druga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2015
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem
načrtu za turistični kompleks Otočec – prva obravnava
Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2015 - 2020
Predlog pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto
Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 – prva
obravnava
Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 793791, Črmošnjice pri
Stopičah
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju svetniških
skupin
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
(21 ZA, 0 PROTI)

IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skrajšani postopek za točke 10., 11. in 12.:
− 10. točka: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek,
− 11. točka: Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek,
− 12. točka: Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 139
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradiva pod 10., 11. in 12 točko
dnevnega reda:
10. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
11. Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
12. Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(19 ZA, 0 PROTI)

V.
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 – druga obravnava,
− 7. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin –
druga obravnava.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 140
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
za 6. in 7. točko:
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin druga obravnava.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 141
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 28. 5. 2015 v
predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo objavljeno na spletni
strani občine v poslovniškem roku.
3.1

Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto

Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 142
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o potrditvi mandata
članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
potrdi
mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Petru KOSTREVCU,
roj. 3. 7. 1970, Novo mesto, Dolenje Kamence 9A.
Sklep velja takoj.
(23 ZA, 0 PROTI)

3.2

Predlog sklepa o imenovanju direktorja zavoda Dolenjski muzej

Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
6

Pri tej točki so razpravljali Borut Škerlj, Uroš Lubej in mag. Franc Bačar.
Na razpravo je odgovarjal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

S K L E P, št. 143
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o imenovanju direktorice zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Jasno Dokl Osolnik,
roj. 9. 6. 1964, prof. geografije in diplomirani etnolog,
Grič pri Klevevžu 2,
za direktorico Dolenjskega muzeja Novo mesto
za dobo 5 let.
Mandat direktorja začne teči s 1. 10. 2015.
(19 ZA, 0 PROTI)

3.3

Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto

Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki je razpravljal mag. Franc Bačar.
Na razpravo je odgovoril Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

S K L E P, št. 144
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v svet javnega zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Bojana Kekca, Novo mesto, Muhaber 69,
Matjaža Engla, Otočec, Dobrava 56,
Mira Škufca, Novo mesto, Košenice 22,

7

za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto.
Mandat traja pet let.
Mandat začne teči 30. 9. 2015.
(18 ZA, 0 PROTI)

3.4

Soglasje k imenovanju urednika lokalnega glasila Novo mesto

Uvodno obrazložitev sta na seji je podala Gregor Macedoni, župan, in Boštjan Grobler,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj.
Damijan Šinigoj je predstavil program dela in programsko zasnovo lokalnega glasila.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 145
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s programsko zasnovo in
programom dela Damijana Šinigoja, kandidata za urednika lokalnega glasila Novo mesto.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z imenovanjem Damijana Šinigoja za
urednika lokalnega glasila Novo mesto za dobo štirih let.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Usklajen predlog odloka o OPPN Bučna vas – vzhod/1 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa
še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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S K L E P, št. 146
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - vzhod/1 in ga sprejel z
Odlokom
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1 v predloženem
besedilu.
2. Odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto.
(25 ZA, 0 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« – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 147
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel

1.

Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina zahod in OPPN BrodDrage
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
2.
Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema
za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage«
v predloženi v drugi obravnavi.
(23 ZA, 0 PROTI)

9

K 6. in 7. točki
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin druga 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 amandma župana k 6. in 7. točki ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev za obe točki je podala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske
uprave.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− Mateja Kovačič, predsednica Komisije za vloge in pritožbe, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali Nina Jakovljević, Jiří Volt, Borut Škerlj, Mateja Kovačič in Stanislav
Galič.
Na razpravo je odgovarjal župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 148
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
amandma
k predlogu
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v
Mestni občini Novo mesto – druga obravnavava
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
76/05 in 39/10; v nadaljevanju: Odlok), se v 21. členu pri šesti alineji pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja z naslednjo vsebino:
»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih
prireditev:
1. mladoletnim osebam,
2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi
bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.«
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II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin
v Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja.
(25 ZA, 0 PROTI)

S K L E P, št. 149
I.
amandma
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin –
druga obravnavava
V Odloku o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05; v nadaljevanju: Odlok),
se v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka pika na koncu stavka nadomesti z vejico in
doda nova dvanajsta alineja z naslednjo vsebino:
»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih
prireditev:
1. mladoletnim osebam,
2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi
bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.«
II.
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2015 – skrajšani postopek
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 okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo, ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne
zadeve.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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V razpravi so sodelovali mag. Franc Bačar, dr. Milena Kramar Zupan, Jiří Volt, mag. Mojca Špec
Potočar, mag. Miroslav Berger in Uroš Lubej.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in podžupan Boštjan Grobler.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 150
I.
predlog
odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
II.
ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Prva dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in
druga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Pri tej točki je razpravljal Stanislav Galič.
S K L E P, št. 151
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Prvo dopolnitev
letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2015
v predloženi vsebini.
II.
Drugo dopolnitev
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015
v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 10. točki
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer
− Komisije za statut in poslovnik, ter
− Odbora za lokalno samoupravo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, ter
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 152
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel:
I.
Spremembe in dopolnitve
Statuta Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
Spremembe in dopolnitve
Statuta Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Predlog odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še skupno poročilo s sej 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 sej delovnih teles je na seji podala:
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 153
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Predlog odloka
o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
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,
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Gregor Macedoni, župan, je podal kratko informacijo v zvezi z racionalizacijo stroškov za
vzdrževanje cest.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 154

14

I.
predlog
odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(23 ZA, 0 PROTI)

II.
ODLOK
o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(25 A, 0 PROTI)

K 13. točki
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za turistični kompleks Otočec – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je na seji podala Mojca Tavčar, v.d. vodja Urada za prostor in
razvoj.
Poročila s sej 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, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 155
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks
Otočec v prvi obravnavi.

2.

Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo
kot pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskega akta.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 14. točki
Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Ana Avsec, občinska pravobranilka, in Aleš Šurla,
Urad za prostor in razvoj.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Gregor Macedoni, župan, je odgovoril na nekatere pomisleke odborov.
Pri tej točki so razpravljali:
Nina Jakovljević (opozorila na previdnost pri določanju načina sprejemanja odloka; poslovnik je
restriktiven in taksativno določa, kdaj se odloki sprejemajo po skrajšanem postopku in kdaj po
rednem, dvofaznem postopku).
Dr. Milena Kramar Zupan (prav je, da se ta odlok sprejme po rednem postopku; DIIP s
predstavljenimi pavšalnimi ocenami ni zadostna podlaga za sprejem tako pomembnega
dokumenta; do druge obravnave naj se naredi temeljita analiza celostnega energetskega
pregleda stavb kot tudi investicijskega programa; analiza možnosti ukrepov, t.j. kje je možna
celovita sanacija objekta, tudi upoštevaje sanacije fasade in oken; analiza naj pokaže tudi
prednosti in slabosti programa o celoviti investicijski prenovi in energetski sanaciji – kaj se bo
prenavljalo, kdaj, kako, kakšen je načrt, razvrstitev po prioritetah in časovnici, upoštevaje
možnosti koriščenja evropskih sredstev; vprašanje dobe trajanja koncesije; kako je mišljen
celovit pristop k energetski sanaciji v občini).
Peter Kostrevc (gradivo se naj zelo natančno dopolni z vsemi potrebnimi podatki; po podanih
informacijah so v izdelavi energetske izkaznice za vse navedene objekte, kjer so predvideni tudi
energetski ukrepi; smotrno bi bilo, da se te predlagane ukrepe pregleda in naredi finančna
ocena; na podlagi tega naj se v sodelovanju s partnerjem (koncesionarjem) poišče in dogovori
dolgoročne ukrepe; da se vlaga tudi v druge ukrepe in ne samo v zamenjavo kurilnih naprav in
regulacijo; iz tega predloga odloka ni razvidno, da se bo vlagalo tudi v ovoje stavb, kar je
dolgoročni in največji ukrep, ki lahko pripomore k trajnemu zmanjšanju energije; kot je že omenil
gospod župan, so prihranki lahko izredno koristni pri zamenjavi kurilnih naprav, vendar je
potrebno zasledovati dolgoročni cilj, da se v roku, npr. 15-ih let (oziroma kolikor traja koncesija),
energetsko sanira v čim večji meri tudi ovoj zgradbe).
Martin Kambič (podpora ciljem, ki jih gradivo opredeljuje; nujno potrebno je opredeliti, v kakšni
širini se bo energetska sanacija izvajala; najbolje bi bilo, da je pristop celovit, čeprav je možnost
tudi postopnega pristopa; iz tehničnega vidika bi bilo dobro preučiti evropske trende energetskih
sanacij, še posebej iz Avstrije, kjer se upoštevajo novi trendi tesnil oken, izolacij, idr.; kar pa se
tiče načinov energetske sanacije, pa je potrebno pri obravnavanih projektih opraviti predhodne
energetske preglede, ker sama energetska izkaznica ni dokument kot tak, temveč je napotek, ki
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prikaže trenutno učinkovitost; predlagani ukrepi so pa samo napotki; sam energetski pregled pa
da veliko več rezultatov in tudi možnosti analize).
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 156
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
predlog odloka
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto v prvi obravnavi s podanimi predlogi in pripombami.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Predlog pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za gospodarstvo, in
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
− Borut Škerlj, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 157
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto za programsko obdobje 2015 – 2020
v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)

17

K 16. točki
Predlog pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet.
Na klop je bil posredovan amandma župana k predlogu pravilnika.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet, ter
− Mateja Kovačič, predsednica Komisije za vloge in pritožbe.
Pri tej točki so razpravljali Mateja Kovačič, Jiří Volt, Borut Škerlj, Uroš Lubej, mag. Miroslav
Berger, dr. Milena Kramar Zupan, mag. Adolf Zupan, Nina Jakovljević, mag. Franc Bačar in
Stanislav Galič.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in direktorica Občinske uprave, dr. Vida
Čadonič Špelič.

S K L E P, št. 158
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Amandma
k predlogu pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto
V predlogu Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto predlagam naslednjo spremembo:
1. in 2. odstavek 1. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Na javnih površinah v mestni občini Novo mesto se zaradi izboljšave varnosti ljudi in
njihovega premoženja uvede videonadzor.
Videonadzor se na posamezni javni površini uvede, če namena iz prejšnjega odstavka
tega člena ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, in sicer s sklepom Občinskega sveta na
predlog župana. Vsakokratni sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu.«
(17 ZA, 0 PROTI)
II.
PRAVILNIK
o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah
v Mestni občini Novo mesto
z upoštevanjem sprejeta amandmaja.
(15 ZA, 3 PROTI)
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K 17. točki
Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 – prva obravnava
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 mladino,
− Odbora za družbene dejavnosti, in
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki sta podala Aleš Berger, Urad za družbene dejavnosti, in Maja
Žunič Fabjančič, predsednica Komisije za pripravo strategije na področju mladih.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, Borut Škerlj, Marjanca Trščinar Antić, mag. Miroslav
Berger, dr. Milena Kramar Zupan in mag. Mojca Špec Potočar.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in Aleš Berger, Urad za družbene
dejavnosti.

S K L E P, št. 159
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
strategijo
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020
v prvi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 793791, Črmošnjice pri Stopičah
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
− Mateja Kovačič, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 160
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
ODREDBO
o ureditvi prometa na občinski cesti JP 793791, Črmošnjice pri Stopičah
v predloženem besedilu.
II.
Sklep
Odredbo o ureditvi prometa na občinski cesti JP 793791, Črmošnjice pri Stopičah, se
objavi v Dolenjskem uradnem listu po pridobitvi in izpolnitvi pogojev soglasja Ministrstva
za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 19. točki
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju svetniških
skupin
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s sej delovnega telesa, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 161
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 20. 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 7. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
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9001-4/2015 – 105 Prometna ureditev dela KS Regrča vas – prepoved
prometa za tovorna vozila
9001-4/2015 – 106 Pridobivanje zemljišča (otroško igrišče pri POŠ Dolž),
parcela 323, k.o.1489, od leta 2008 do 2015
9001-4/2015 – 107 Sanacija zemeljskega plazu pri mlinu Brulc, Hrušica 10
9001-4/2015 – 108 Plačila mesečnih sejnin predsednikom in tajnikom sveta
KS za leto 2014
9001-4/2015 – 109 Aktivnosti Občinske uprave v zvezi z ugotavljanjem
zakonitosti Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto
9001-4/2015 – 110 Pojasnilo župana v zvezi z odsotnostjo predsednika Vlade
RS, dr. Mira Cerarja na osrednji slovesnosti ob 650-letnici
Novega mesta
9001-4/2015 – 111 Prodaja zemljišč na Košenicah
9001-4/2015 – 112 Odkup grafičnih in likovnih del
9001-4/2015 – 113 Termini sej delovnih teles Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto
9001-4/2015 – 114 Paket ugodnosti materam novorojenčkom v MO NM
9001-4/2015 – 115 Sanacija rečne struge Šumeči potok v Gabrju
9001-4/2015 – 116 Nevarnost izvoza iz Ulice Cesta brigad na Andrijaničevo
cesto v Bršljinu
9001-4/2015 – 117 Posvet o davčnih blagajnah, 4. 6. 2015, v prostorih Visoke
šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9001-4/2015 – 118 Sprememba voznega reda MPP
9001-4/2015 – 119 Rekonstrukcija poškodovanih in dotrajanih brvi čez reko
Krko
9001-4/2015 – 120 Podatki o izplačanih nagradah v Komunali, d.o.o., v
zadnjih štirih letih
9001-4/2015 – 121 Ureditev prometnih tokov ob zapori Glavnega trga
9001-4/2015 – 122 Časovnica izgradnje javne kanalizacije za posamezna
naselja v MO NM do leta 2017
9001-4/2015 – 123 Optična povezava na celotnem območju MO NM
9001-4/2015 – 124 Sanacija plazenja dela Slančeve ulice
9001-4/2015 – 125 Obdarovanje starejših občanov ob njihovih rojstnih dnevih
9001-4/2015 – 126 Uvedba trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v
mestno jedro Novega mesta

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 8. seji Občinskega sveta dne 9. 7. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1.

Jiří Volt

9001-5/2015 – 127 Sprememba prometnega režima v parkirni hiši pri
(ustna pobuda) stadionu Portoval
Pobuda, da se v tej parkirni hiši uvede »modra cona« za
dve uri. Veliko je športnikov, ki pridejo na vadbo v športni
park in morajo za ta čas plačati parkirnino.
2. Marko Dvornik
9001-5/2015 – 128 Izpostavitev javnih razprav na spletnem mestu MO
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(ustna in pisna pobuda) Novo mesto - novomesto.si
Pobuda, da se seznam vseh javnih razprav, ki v danem
trenutku potekajo na spletnem mestu novomesto.si,
izpostavi na vstopni strani.
Hkrati predlog, da se to izvede na mestu, kjer je trenutno
razdelek "Zadnji komentarji". Slednjega se ukine in
nadomesti z razdelkom "Javne razprave".
Obrazložitev:
Razdelek "Zadnji komentarji" je z vidika vsebine, ki jo
prikazuje, neuporaben, saj so besede in stavki v njem
zaradi omejenega prostora tako okrajšanji, da ne vsebuje
zadostnih informacij, da bi uporabnik spletnega mesta
lahko razbral, kakšna je vsebina v zapisanem komentarju
ali na katero temo se nanaša. Prav tako ni sistemsko
zagotovljeno, da bi tam bilo prikazanih več tem, izbor je
odvisen izključno od aktivnosti uporabnikov.
Razdelek "Javne razprave" na uvodni strani je potreben,
ker struktura ali oblika spletnega mesta novomesto.si ne
ponujata dovolj jasnega in enostavnega dostopa do teh
vsebin.
Naslov razdelka naj bo hkrati povezava do podstrani, kjer
so zbrane vse javne razprave. Vsebina razdelka naj bo
seznam naslovov pozivov k javni razpravi. Naslovi naj
bodo izpisani v celoti, brez okrajševanja. Na koncu
naslova naj bo izpisano trenutno število komentarjev.
V kolikor oblikovno ni prostora za izpis vseh javnih
razprav, naj se izpiše najmanj ena (zadnja) in ta v celoti.
Prav tako naj se povezava do podstrani razprav smiselno
vključi tudi v navigacijo spletnega mesta.
Podstran "Javne razprave" naj vsebuje seznam aktualnih
in preteklih razprav. V seznamu naj bo poleg naslova
izpisana tudi informacija trajanja javne razprave iz katere
bo razviden njen začetek in ali je razprava še v teku. Prav
tako naj bo že v seznamu izpisano število prejetih
komentarjev.
3. Dr. Milena Kramar Zupan
9001-5/2015 – 129 Odstop romskega svetnika
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je res odstopil romski svetnik v Občinskem
svetu MO NM, Sandi Selimčič?
Na vprašanje je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (prvotno najavo o odstopu je
romski svetnik preklical in s tem ostaja romski svetnik še naprej).
4. Uroš Lubej
9001-5/2015 – 130 Časovni načrt odpravljanja drobnih napak na
(ustna pobuda) kolesarski infrastrukturi
Pobuda, da Občinska uprava pripravi časovni načrt
odpravljanja drobnih napak na kolesarski infrastrukturi, na
podlagi elaborata, ki ga je pripravila Novomeška
kolesarska mreža.
5. Uroš Lubej
9001-5/2015 – 131 Poraba stroškov za odvetniške storitve v javnih
(ustno vprašanje) zavodih v zadnjih petih letih
Vprašanje, ali so bila in v kakšni višini so bila v zadnjih
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petih letih porabljena sredstva za odvetniške storitve v
javnih zavodih? V primeru, da skupna višina presega
1.000 EUR, zapprosilo, da javni zavodi pojasnijo, s
kakšnim namenom so bila ta sredstva tudi porabljena.
6. Borut Škerlj
9001-5/2015 – 132 Pohvala Civilni iniciativi Grem v mesto
(ustna in pisna pobuda) Pobuda in predlog, da se Občinski svet MO Novo mesto in
župan javno zahvalita podjetnikom, glasbenikom in Civilni
iniciativi Grem v mesto za dogodek in podpre pri novih
aktivnostih.
V petek, 3.7.2015, je CI Grem v mesto s podjetniki
mestnega jedra organizirala dogodek Noč nakupov.
Dogodek so združili s kulturnim dogodkom Rudi Potepuški
in dobili logistično podporo MO Novo mesto. Sodelovali so
glasbeniki Glasbene šole Lipičnik in Glasbene šole
Marjana Kozine. V mestu se je zgodil preobrat....preobrat
v glavah meščanov, da se v "mestu NIČ ne dogaja" in
preobrat v glavah podjetnikov v mestu, da ljudje ne pridejo
v mesto. Dogodek je bil dokaz, da ljudje pridejo v mesto,
če jim ponudiš pravo vsebino. Kaj je prava vsebina:
- ulična glasba
- odprte trgovine
- drugi dogodki v mestu (Rudi Potepuški, stand up comedy
na Loki)
- sproščeno vzdušje
- vroča poletna noč
- dobro oglaševanje.
Zdi se, da so podjetniki oz. Civilna iniciativa dali mestu
življenje. Na dogodek ni vabil nek zavod ali nek
organizator. Tukaj so na dogodek vabili LJUDJE, ki delajo
in živijo za mesto. In to je razlika....ker so v CI vsem
povedali, kaj delajo in zakaj to počnejo. Ker so vabili s
srcem in ker res verjamejo v naše mesto. In ljudje so to
začutili! Poleg tega se je super poklopilo, da so bili ta dan
v mestu še drugi dogodki (Vid Valič na Loki, Rudi
Potepuški) in so res pritegnili zelo različne populacije.
Na pobudo je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (župan se je civilni iniciativi
Grem v mesto že zahvalil, na sami seji se je ponovno javno zahvalil in pohvalil dogodek kot
zelo uspešen).
7. mag. Mojca Špec Potočar
9001-5/2015 – 133 Subvencioniranje cene parkiranja za zaposlene na
(ustna pobuda) FURS-u na parkirišču Kandija
Pobuda, da se zaposlenim na FURS-u subvencionira cena
parkiranja na parkirišču Kandija. Glede na to, da le-to
trenutno še ni dokončno urejeno (ni asfaltirano, možnost
lomljenja vej) in upoštevaje občinske akte, predlog za
določitev izjem oziroma sprememb za skupine
zainteresiranih oziroma zaposlenih (20 ali več).
Na pobudo je delno odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji, bo pa Občinska uprava
podala tudi pisni odgovor.
8. mag. Mojca Špec Potočar
9001-5/2015 – 134 Povečanje števila članov v Odboru za spremljanje
(ustna pobuda) položaja romske skupnosti
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Pobuda, da se struktura in število članov v Odboru za
spremljanje položaja romske skupnosti poveča. Pobuda,
da se preuči možnost spremembe občinskih pravnih aktov,
ki bodo podlaga za predlagano spremembo.

mag. Mojca Špec Potočar
9001-5/2015 – 135 Ogled romskih naselij v MO NM – povabilo svetnikom
(ustna pobuda) Pobuda, si občinski svetniki in člani pristojnega odbora
skupaj ogledajo romska naselja v občini, z namenom
seznanitve z razmerami na terenu (infrastruktura,
bivanjske razmere, idr.), na podlagi česar se bodo lažje in
aktivno pristopilo k reševanju te problematike. Tudi nova
finančna perspektiva omogoča sofinanciranje urejanja
romskih naselij v Sloveniji.
Peter Kostrevc
Pobuda, da se ogled romskih naselij razširi še na obisk
(ustna pobuda) drugega dela naselja v KS Bučna vas, kjer v nesposredni
bližini romskega naselja živi civilno prebivalstvo, z
namenom, da se svetniki seznanijo z izkušnjami sobivanja
z Romi tudi s strani civilnega prebivalstva.
10. Martina Vrhovnik
9001-5/2015 – 136 Sprememba voznega reda MPP
(ustna pobuda) Pobuda za spremembo voznega reda na relaciji Krka –
Ragovska – Ulica Slavka Gruma – Košenice.
S 1.7.2015 je bila navedena relacija MPP ukinjena (odhod
ob 22.10 uri izpred tovarne zdravil Krka). To relacijo je
koristilo veliko število krajanov KS Drska (cca 40), zato
prosijo za preučitev možnosti vrnitve te lokacije MPP-ja in
termina ob 22.10 uri.
Na pobudo je odgovoril podžupan Boštjan Grobler na sami seji (Seznanjeni s konkretno
pobudo s strani občanov, zato so takoj pristopili k iskanju rešitve. V reševanje zadeve se je
aktivno vključil tudi sam podžupan na terenu in zaznal izraženo potrebo. V sodelovanju s
podjetjem Arriva,d.o.o. se je že našla rešitev, kar pomeni, da bo konkretna avtobusna linija ob
22.10 uri ponovno uvedena od torka naslednjega tedna dalje.)
11. Martina Vrhovnik
9001-5/2015 – 137 Posredovanje izpiskov o sejninah v e-obliki
(pisna pobuda) MO NM od leta 2010 objavlja gradiva za seje Občinskega
sveta in seje delovnih teles na spletnih straneh občine.
Zato tudi predlog, da se obvestila o izplačilih sejnin pošilja
članom Občinskega sveta in delovnih teles v e-obliki
(tistim, ki imajo e-naslov). S tem se bo prihranilo pri
materialnih stroških in tudi pri stroških odpreme pošiljk.
12. Marjanca Trščinar Antić
9001-5/2015 – 138 Dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega
(ustna pobuda) pomena Brulčevemu mlinu
Pobuda za dodelitev statusa kulturnega spomenika
lokalnega pomena Brulčevemu mlinu.
Lastnika mlina sta do sedaj vložila že veliko sredstev v
obnovo samega mlina. Sodelujeta tudi z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine in imata njegovo podporo,
ravno tako s strani lokalnega turističnega društva.
V primeru dodelitve tega statusa bi lastnika imela tudi
dodatne možnosti za kandidiranje za sredstva obnove
mlina iz evropskih skladov.
9.
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13. Marjanca Trščinar Antić
9001-5/2015 – 139 Umestitev projekta Po poteh dediščine Dolenjske in
(ustna pobuda) Bele Krajine v novo strategijo razvoja turizma v MO
NM
Pobuda, da se naredi presečna analiza projekta Po poteh
dediščine Dolenjske in Bele Krajine ter se izluščijo tisti
segmenti, ki so bili dobri in se jih lahko vključi tudi v
nastajajočo novo strategijo turizma.
14. Marjanca Trščinar Antić
9001-5/2015 – 140 Dotrajanost mosta na Loki
(ustno vprašanje) Vprašanje, kdo je odgovoren za saniranje poškodb na
mostu na Loki.
Nekatere deske na mostu, po katerih se hodi, so
poškodovane oziroma jih ni in je luknja na določenih
mestih.
Na vprašanje je delno odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji, bo pa Občinska uprava
podala tudi pisni odgovor.
15. Marko Dvornik
9001-5/2015 – 141 Sprememba linije MPP v obračališču Podbreznik
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je možno, da bi linija avtobusa MPP, ki se
zaključi v obračališču v Podbrezniku, potekala tako, da bi
potekala čez naselje Prečna.
V zdajšnji trasi linije gre avtobus iz Podbreznika naravnost
v Bršljin in zaobide tako naselje Prečna kot tudi tovarno
Adria Mobil, d.o.o.
Na vprašanje je odgovoril delno podžupan Boštjan Grobler (S prebivalci Podbreznika je
potekala komunikacija, na podlagi katere so se dogovorile trase in ure tras, ki so sedaj v
poskusnem obratovanju. Poziv, da krajani Prečne podajo pobudo za to traso oziroma kako
želijo, da bi potekala trasa čez Prečno.)
16. Mag. Franc Bačar
9001-5/2015 – 142 Novi trg – gospodarjenje z občinskimi zemljišči
(pisno vprašanje) Vprašanje, v katere kategorije letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015 in letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 so
uvrščene parcele v k.o. 1456:
1. parcelna št. 1283/2, 1285/1, 1284/4, 1284/2, 1284/1,
1285/2, 1285/3, 1281/4, 1291/7, 1291/6, 1284/3 in
2. 1281/8, 1281/7, 1281/6, 1281/2, 1281/5.
Parcele v lasti MO NM; ali so javno dobro? Večina teh
parcel »zasedajo« stavbe, ki niso v lasti MO NM.

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Župan je prisotnim zaželel prijetne počitnice ter jih obvestil, da bo naslednja seja Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto v septembru 2015.
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Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.55 uri.

Številka: 9001-5/2015
Datum: 9. 7. 2015

Vodja zapisnika
Darko Habjanič

Župan
Gregor Macedoni

Seja je tonsko posneta
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