ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 26.
februarja 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 je odsotnost s seje opravičila mag. Mojca Špec Potočar.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.03 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno sta se seje udeležila še
svetnika: Marjanca Trščinar Antić (16.04) in dr. Janez Povh (16.08), tako da je bilo na seji
skupaj prisotnih 28 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, Gregor Klemenčič, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš
Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh (16.08), Sandi Selimčič, Borut Škerlj,
Marjanca Trščinar Antić (16.04), Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt,
Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan, mag. Renata Zupančič.
Opravičila odsotnost:
mag. Mojca Špec Potočar
Odsoten:
Matjaž Smodiš
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sandra Boršić, v.d. vodje kabineta župana,
− Sara Drašković, Kabinet župana,
− Ana Tošić, v.d. direktorja občinske uprave,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
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−
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Darja Plantan, vodja Urada za davke,
mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
Izidor Jerala, Urad za prostor,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
Peter Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) Ostali prisotni:
− Darinka Redling, Komunala, d.o.o. (pri 15. točki) in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Pred sejo na klop pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
− dopolnitev predloga spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto –
gradivo k 3. točki,
− dodatne obrazložitve k predlogu Odloka o proračunu MONM za leto 2015 - gradivo k 8.
točki ter
− čistopis predloga dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda

I.

Umik točk
Župan je v skladu s 33. in 38. členom poslovnika
umaknil
10. točko
z dnevnega reda 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.
II.
Predlogov za razširitev dnevnega reda na seji ni bilo.
III.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za odloke pod točko 3, 4, 5 in 6:
−
točka 3: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava (predlog za skrajšani postopek),
−
točka 4: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za
skrajšani postopek),
−
točka 5: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani
postopek) in
−
točka 6: Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Novo mesto – kratek postopek (predlog za skrajšani postopek).
Pri tej točki ni bilo razprave.
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S K L E P, št. 48
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi točk po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval odloke pod 3., 4., 5. in 6.
točko dnevnega reda:
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava (predlog za skrajšani postopek)
4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
6. Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto - kratek postopek (predlog za skrajšani postopek)
po skrajšanem postopku.
(25 ZA, 2 PROTI)

IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P, št. 49
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
dnevni red
4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
(predlog za skrajšani postopek)
4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
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6. Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto - kratek postopek (predlog za skrajšani postopek)
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto – prva obravnava
8. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava
9. Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto
10. Premoženjsko – pravne zadeve
10.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
10.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih
cestah in delu pokopališča na Uršnih selih
10.3 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2015
11. Predlog spremembe Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka
šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
12. Predlog spremembe Akta o ustanovitvi Izobraževalnega in znanstveno
raziskovalnega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
13. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto
2014
14. Predlog za obvezno razlago prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
15. Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto 2015
16. Predstavitev postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
17. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Novo mesto za leto
2014 s planom za leto 2015
18. Kadrovske zadeve
18.1 Predlog sklepa za imenovanje po enega člana v delovna telesa Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto: Odbor za komunalo in promet, Odbor za
gospodarstvo ter Odbor za lokalno samoupravo
18.2 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti
18.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
18.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
18.5 Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda
Dolenjske lekarne
18.6 Predlog mnenja k prijavljenim kandidatom za imenovanje ravnatelja Srednje
gradbene in lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto
18.7 Predlog mnenja k prijavljenima kandidatoma za ravnatelja Višje strokovne šole
na Šolskem centru
19. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 50
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave
potrdil
zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
z dne 18. 12. 2014 v predloženi vsebini.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
(predlog za skrajšani postopek)
V uvodu je župan Gregor Macedoni seznanil Občinski svet, da je pri tej točki posredovano na
klop še dodatno gradivo, v katerem so smiselno prevzeti predlogi Komisije za statut in
poslovnik.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala:
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
V razpravi je sodeloval mag. Franc Bačar.
Na vprašanje iz razprave je odgovoril župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 51
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto v prvi
obravnavi v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)
II.
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi v
predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, naknadno
še popravek predloga odloka in pred sejo še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
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Poročilo s seje delovnih teles je na seji podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.
S K L E P, št. 52
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(26 ZA, 2 PROTI)
II.
1.
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
2.
Sklep
Seznani se vse lastnike, ki se jim s predlaganim odlokom ukinja kategorizacija ceste in
poti.
(26 ZA, 2 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi 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 poročilo delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo delovnih teles je na seji podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodelovala Mateja Kovačič.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.

6

PREDLOG

S K L E P, št. 53
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka u ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto v predloženem besedilu v prvi obravnavi.
(26 ZA, 2 PROTI)
II.
1.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka u ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto v predloženem besedilu v drugi obravnavi.
2.
Strokovne službe občinske uprave preverijo skladnost osnovnega Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto z zakonodajo in v primeru
ugotovljenega neskladja pripravijo spremembo odloka in podrejenih aktov.
(26 ZA, O PROTI)

K 6. točki
Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto - kratek postopek (predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo delovnih teles je na seji podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 54
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto v predloženem besedilu v prvi obravnavi.
(27 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto v predloženem besedilu v drugi obravnavi.
(27 ZA, 0 PROTI)
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K 7. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
V uvodu je župan Gregor Macedoni seznanil, da se bo sprememba odloka izvedla po
rednem, dvofaznem postopku namesto predlaganega skrajšanega postopka.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi je sodelovala dr. Milena Kramar Zupan.
S K L E P, št. 55
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
spremembo predloga odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Novo mesto
Spremeni se tretji odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»O načinu rabe prihodkov iz najemnin od oddaje prostih prostorskih zmogljivosti ali
nepremičnin v najem za izvajanje dejavnosti, ki niso namenjene dejavnosti samega zavoda,
se občina ustanoviteljica, ki je lastnica teh prostorskih zmogljivosti ali nepremičnin, in zavod
dogovorita z vsakoletnim dogovorom k pogodbi o prenosu nepremičnin v upravljanje.«
II.
ODLOK
o dopolnitvi in spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom
Novo mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejete spremembe pod točko I.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava
Predlog odloka proračuna Mestne občine Novo mesto za 2015 z obrazložitvami je bil v
petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo so bila na spletni objavljena tudi poročila delovnih teles Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, ki so obravnavala predlog proračuna, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo,
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−
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Odbora za družbene dejavnosti,
Odbora za lokalno samoupravo ter
Odbora za mladino.

V uvodu je župan obvestil Občinski svet, da so bile v skladu s predlogi delovnih teles na klop
pred sejo posredovane dodatne obrazložitve k predlogu odloka proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 2015.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za davčno politiko,
proračun in finance.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, in
− Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino.
V razpravi so sodelovali:
Alojz Kobe (podrobnejša obrazložitev v prilogi):
- Proračun bi moral biti razvojno naravnan; na postavki Razvojni projekti in podjetništvo
so se sredstva najbolj skrčila (indeks 70,59); predlog za zagotovitev najmanj enakih
sredstev kot v proračunu 2014; v prihodnje bi bilo potrebno ta sredstva bistveno
povečati; z zmanjševanjem sredstev na tej postavki se dolgoročno omejuje razvoj in
podjetništvo v MONM.
- Prioritetna naloga MONM je zagotavljanje izvajanja javnih služb in infrastrukture za
javne službe – cestna infrastruktura; predlog, da se za leto 2015 v proračun uvrsti
projekte oziroma se poveča obseg planiranih sredstev za:
− cesta skozi Brusnice,
− Šmihelska cesta,
− Smrečnikova cesta,
− obvozna Šmihelska cesta,
− dokončanje javne razsvetljave na Petelinjeku,
− ureditev križišča na Ratežu.
- Zdravstveni dom Novo mesto – parkirišča: predlog, da se planirana sredstva v višini
660.000 EUR prenese v leto 2016, ko se zagotovi sredstva za izgradnjo garažne hiše
v vsaj dveh nivojih.
- Ureditev mestnega jedra in 650-letnica Novega mesta: predvidena sredstva za
obeležitev praznika v višini 430.000 EUR so previsoka; predlog, da se večji del teh
sredstev nameni lastnikom objektov na Glavnem trgu za subvencijo obnove fasad
objektov; za preureditev Glavnega trga so planirana sredstva 40.000 EUR bistveno
prenizka.
- Vzdrževanje gozdnih cest (13 045106): indeks za tekoče vzdrževanje (402503) je
53,52 (nižanje sredstev); glede na to, da se za ta namen namensko pobira davke od
lastnikov gozdov, bi morala tudi občina nameniti dodatna sredstva za vzdrževanje te
javne infrastrukture; predlog, da indeks ostane najmanj na nivoju 100, v prihodnje pa
se zagotovijo dodatna sredstva.
- Gasilska društva: sredstva za delovanje in nakup opreme za vsa društva v planirani
višini 60.000 EUR so prenizka; glede na pogostost naravnih nesreč v zadnjem času
predlog, da se ta sredstva zvišajo na 90.000 EUR.
- Reorganizacija Občinske uprave – iz predloga proračuna ni razvidno, kakšni naj bi bili
prihranki iz tega naslova; v »ožji« občinski upravi je predvidenih šest dodatnih
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zaposlitev in tudi v »širši« občinski upravi predvidenih šest novih zaposlitev; ali se z
novimi zaposlitvami sledi zavezam racionalizacije?
o Ostali predlogi in pobude:
- Davki na nepremičnine: nasprotovanje dvigu prihodkov na postavki 7030 Davki na
nepremičnine za 15,20% glede na realizacijo 2014.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove: nestrinjanje z znižanjem sredstev (indeks 72,20).
- RIC: sprememba najemne pogodbe po tržnih cenah oziroma prekinitev le-te.
- Globe in druge kazni: 16,72% povečanje prihodkov na račun kaznovanja občanov je
neprimeren ukrep.
- Razvoj univerzitetnega prostora: univerzitetno izobraževanje ni izvirna naloga občine;
predlog, da se 105.000 EUR planiranih sredstev, namenjenih za ustanovitev novega
javnega zavoda, prenese za izvrševanje izvirnih nalog občine.
- Anton Podbevšek Teater: planiranih 44,86 % več sredstev kot v letu 2014; predlog za
znižanje sredstev na raven iz leta 2014.
- Zvišanje postavke Delovanje projektnih skupin (indeks 300) in znižanje postavke
Financiranje političnih strank (indeks 64,22%); predlog za znižanje sredstev političnim
strankam z istim indeksom kot se znižujejo stroški za plače in materialne stroške v
OU.
- Evropa za državljane (nova postavka): nosilec projekta je Društvo Novo mesto; na
lokalnih volitvah se je društvo pojavljalo kot politična stranka oziroma lista, zato bi
morali tudi tukaj veljati enaki predpisi kot za ostale politične stranke in liste;
nasprotovanje financiranju političnih skupin, ki se financirajo preko društev in na
takšen način obidejo zakonodajo RS.
- Projekti na področju kulture: nestrinjanje s 44,21 % povečanjem sredstev na tej
postavki, ob tem, da več kot 80 dni na leto ni zagotovljene pitne vode in ob krčenju
investicij; predlog, da se sredstva namenijo za izvrševanje izvirnih nalog občine.
- Novomeški poletni večeri: nestrinjanje z višanjem postavke za 47,37 %.
- Revija Rast: nestrinjanje z višanjem sredstev (indeks 304,88) za plačilo avtorskih
honorarjev.
Dr. Janez Povh:
- Predlog za objavo podpisanih gradiv na spletu, za seje Občinskega sveta; predlog za
bolj tehnično pregledno gradivo za proračun.
- Razvoj univerzitetnega prostora: 105.000 EUR za vse visokošolske zavode ni veliko;
ta sredstva bodo zadoščala le za osnovne potrebe; kvaliteta na kratek rok pa ob taki
višini sredstev ni mogoča; predlog za podvojitev sredstev na postavki, tudi iz razloga,
da je potrebno še pred ustanovitvijo Univerze zagotoviti določene storitve (skupna
univerzitetna knjižnica in zagotoviti ustrezni bibliografski pas).
- Kje v proračunu se vidijo prihodki, ki jih bo MONM pridobila iz naslova najemnin, ki jih
šole pridobivajo z oddajo prostorov v najem (npr. telovadnica).
Borut Škerlj:
- V predlogu proračuna ni županovih ključnih volilnih točk; v proračunu ni zaznati, da bi
občina stremela k regijskemu kulturnemu, gospodarskemu, izobraževalnemu in
turističnemu središču JV SLO.
- Zakaj niso bila decembra 2014 nakazana sredstva v višini 35.000 EUR Anton
Podbevšek Teatru, čeprav je bilo vse realizirano; zakaj ta primanjkljaj, ki je bil vzet, ni
nadomeščen v proračunu 2015 ?
- Povečanje prispevka ob rojstvu otroka mladim družinam vsaj za 100 EUR.
- Ni nobene pobude za mlade v smeri štipendiranja ali subvencioniranja nakupa
stanovanj za mlade družine oziroma subvencioniranja obrestne mere.
- turizem: premalo narejenega za promocijo Novega mesta; Zavod za turizem
neaktiven.
- 650-letnica Novega mesta: sredstva za ta namen naj se razdelijo javnim zavodom na
področju kulture, saj le-ti vsak na svojem področju najbolje opravijo delo, občina pa
bo te aktivnosti koordinirala.
- Podpira namen dokončanja stadiona v Portovalu.
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Kolesarske poti: za ta namen zagotoviti sredstva.
Ustvariti pogoje za ureditev počivališča za avtodome.
Podpora zagotovitvi dodatnih sredstev za krajevne skupnosti.
Proračun 2015 ne zajema in upošteva dokumenta Strategija upravljanja kapitalskih
naložb iz leta 2012; predlog, da se proračun do drugega branja ustrezno popravi; pri
upravljanju kapitalskih družb, kjer ima MO NM svoj delež, se naj zasleduje cilj
ekonomičnosti, gospodarnosti in varčevalnosti; prihodki, ki jih te družbe ustvarjajo na
trgu, naj ustrezno participirajo v drugem predlogu proračuna za leto 2015.
Dr. Milena Kramar Zupan:
- Podpora k pozitivnemu pristopu priprave proračuna.
- Do drugega branja proračuna naj se izločijo sredstva za gradnjo parkirišč pri ZD NM
in posledično tudi infrastrukture, povezane s tem projektom; ZD NM nima zakonske
podlage, da bi gradil javno infrastrukturo, lahko pa izgradi parkirišča za svoje paciente
in zaposlene; za ta namen je ZD NM tudi planiral sredstva v letošnjem letu.
- Proračun je varčevalno naravnan; apel za ohranitev postavk na družbenih
dejavnostih.
- Pohvala k ukrepu prepolovitve sredstev, namenjenih za financiranje najemnine za
poslovne prostore RIC-a.
Jiří Volt:
- Proračun je tehnično nedodelan, zato predlaga Občinski upravi, da pristopi k
drugačni, bolj kvalitetni in pregledni pripravi gradiva.
- Podpora k pristopu racionalizacije dela v javnih zavodih; tistim zavodom, ki bi kljub
prizadevanjem in dobremu delu vseeno zmanjkalo sredstev, predlog za zagotovitev
upravičenih dodatnih sredstev.
- Letni program športa: poziv, da Občinska uprava aktivno pristopi k pripravi tega
programa ter da povabi k sodelovanju tudi Športno zvezo Novo mesto.
Uroš Lubej:
- Predlog proračuna je prisilil vse subjekte v občini, da so začeli razmišljati kreativno in
celovito o odhodkih kot tudi o prihodkih; pogreša temeljna izhodišča proračuna, vizijo,
temeljno politiko, ki bi se odražala v proračunskih postavkah; že odbori so sprejeli
sklep, da se postavke, predvsem tiste, ki se bolj radikalno spreminjajo, tudi temeljito
in celovito razložijo
- Ali je občina zavezana k proračunskemu presežku, ali tukaj obstajajo kakšne
zakonske določbe?
Mag. Adolf Zupan
- KS Karteljevo: pobuda za zagotovitev sredstev za novelacijo projektne dokumentacije
za izgradnjo vodhrama, kanalizacije, vodovoda in ČN v KS Karteljevo; gradbeno
dovoljenje je poteklo, zato bi ga bilo potrebno novelirati.
Marko Dvornik:
- Vsebina obrazložitev postavk je pomanjkljiva; problem na področju mladine je, da ni
sprejete strategije, ki bi bila osnova za proračun; pobuda za upoštevanje načela
»participatornosti« - del proračuna je rezerviran za projekte občanov – pobude
prihajajo s strani občanov in izmed teh se izglasujejo tisti projekti, ki so tudi
sofinancirani iz proračuna.
Mag. Miroslav Berger:
- Proračun je prestrukturiran in varčevalno naravnan.
- Področje sociale: potreben obseg nekaterih postavk je nemogoče oceniti do konca
leta, ker so odvisne od socialne problematike v državi in v občini; je pa občina dolžna
na podlagi zakona zagotavljati določena sredstva, zato pričakuje, da bo Občinski
svet, če bo potrebno, prioritetno podprl tudi rebalans proračuna za te postavke.
- Rezerve vidi v kapitalskih naložbah (Cerod, Zarja, Komunala).
Bojan Kekec:
- Zadovoljstvo nad uravnoteženostjo proračuna; da po dolgem času ni v naprej
planirana izguba.
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Manko prihodkov 1 mio EUR iz naslova dohodnin se bo moral nadomestiti iz drugih
virov, z racionalizacijo in optimizacijo zadev na odhodkovni strani; na tak način se
bodo lahko realizirale ključne investicije; ključna investicija v tem trenutku pa je pitna
voda.

V pisni obliki sta podala razpravo svetnika:
Alojz Kobe (priloga 1),
mag. Adolf Zupan (priloga 2)
Na razpravo je na seji odgovarjal župan Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 56
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
naknadno pa še dva popravka; pred sejo pa še poročilo s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles je na seji podal:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki sta razpravljala Mateja Kovačič in Borut Škerlj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 57
Občinski svet Mestne občne Novo mesto je sprejel
I.
ODREDBO
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v predloženem besedilu.
II.
Sklep
12

PREDLOG
Strokovne službe občinske uprave preverijo skladnost osnovnega Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto z zakonodajo in v primeru
ugotovljenega neskladja pripravijo spremembo odloka in podrejenih aktov.
(24 ZA, 2 PROTI)

K 10. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
Gradivo za vse podtočke je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem
poslovniškem roku, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.

10.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi sta sodelovala mag. Miroslav Berger in Jiří Volt.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve
in kmetijstvo.
S K L E P, št. 58
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah parc. št.
- 1398/11, k.o. 1483 - Kandija, ID 6293456,
- 1155/2, k.o. 1456 - Novo mesto, ID 6327507,
- 1821/2, k.o. 1480 - Potov Vrh, ID 6282289,
- 1821/3, k.o. 1480 - Potov Vrh, ID 6282290,
- 2792/2, k.o. 1487 - Zajčji Vrh, ID 6371315,
- 4100/8, k.o. 1500 - Dobindol, ID 6306891,
- 1134/3, k.o. 1460 - Šentpeter, ID 1885256,
- 2339/7, k.o. 1491 - Lakovnice, ID 6308648,
- 956/4, k.o. 1456 - Novo mesto, ID 6290114,
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2338/6, k.o. 1486 - Stopiče, ID 6402350,
2341/2, k.o. 1491 - Lakovnice, ID 6318680,
2065/4, k.o. 1493 - Veliki Podljuben, ID 4384407,
2034/2, k.o. 1493 - Veliki Podljuben, ID 3040743,
1364/3, k.o. 1485 - Gotna vas, ID 2084949.

2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičnini parc. št. 643/4, k.o. 1483 - Kandija pod odložnim pogojem, da
začne ta sklep veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, s katerim bo ukinjena
kategorizacija na predmetni nepremičnini.
(27 ZA, 0 PROTI)

10.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih
cestah in delu pokopališča na Uršnih selih
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 59
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, ki so del
gospodarske javne infrastrukture – javne ceste in pokopališče v predloženi vsebini
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št.:
- 2078/4 (ID 755796), k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste LC 295134 Dolž;
- 449/171 (ID 2954092), k.o. 1485 - Gotna vas, avtobusno postajališče;
- 2470/2 (ID 6278650), k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste JP 796101
Leskovec;
- 2470/3 (ID 6278651), k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste JP 796101
Leskovec;
- 2490/2 (ID 6278752), k.o. 1479 - Brusnice, del kategorizirane javne ceste JP 796121
Leskovec;
- 988/7 (ID 6212750), k.o. 1493 - Veliki Podljuben, del kategorizirane javne ceste JP
791631 - Škrjanče pri Novem mestu - Boričevo;
- 845/33 (ID 598012), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799184 - K
Roku;
- 988/9 (ID 2907844), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799184 - K
Roku;
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- 1466/10 (ID 6185768), k.o. 1480 - Potov Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295182 Križe - Hrušica;
- 875/12 (ID 6245863), k.o. 1459 - Herinja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295282 Herinja vas;
- 2258/5 (ID 4219965),
- k.o. 1486 - Stopiče, del kategorizirane javne ceste JP 795721 - Črmošnjice pri Stopičah;
- 1872/5 (ID 3054139), k.o. 1457 - Ždinja vas, del kategorizirane javne ceste JP 797021 Sevno - Kamen vrh;
- 416/2 (ID 294236), k.o. 1486 - Stopiče, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 521/8 (ID 5853916), k.o. 1459 - Herinja vas, del nekategorizirane javne poti,
- 436/4 (ID 1605709), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799201 Ob potoku;
- 395/5 (ID 6336386), k.o. 1493 - Veliki Podljuben, del kategorizirane javne ceste JP
793201 - Veliki Podljuben;
- 2323/6 (ID 6081693), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 2515/6 (ID 6082009), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 2515/4 (ID 6082005), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 2477/2 (ID 6081550), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 2566/2 (ID 6082025), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste LC 295133 Stopiče;
- 843/1 (ID 6212968), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste JP 794361 Mali Orehek - Brezovica pri Stopičah;
- 842/2 (ID 6212966), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste JP 794361 Mali Orehek - Brezovica pri Stopičah;
- 842/4 (ID 6212964), k.o. 1487 - Zajčji Vrh, del kategorizirane javne ceste JP 794361 Mali Orehek - Brezovica pri Stopičah;
- 456/15 (ID 2435530), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799194 Jedinščica;
- 1342/5 (ID 2341284), k.o. 1492 - Stranska vas, del kategorizirane javne ceste JP 793681
- Birčna vas;
- 303/17 (ID 1527089), k.o. 1458 - Črešnjice, del kategorizirane javne ceste LC 295271 Lešnica - Stari Grad - Dolenje Grčevje – Koti in LC 295253 - Črešnjice - Jelše;
- 119/4 (ID 6179021), k.o. 1458 - Črešnjice, del kategorizirane javne ceste JP 793481 Lešnica;
- 22/5 (ID 566191), k.o. 1458 - Črešnjice, del kategorizirane javne ceste JP 793631 Lešnica;
- 89/10 (ID 2967195), k.o. 1460 - Šentpeter, del kategorizirane javne ceste LC 295254 Lešnica;
- 108/5 (ID 1172785), k.o. 1460 - Šentpeter, del kategorizirane javne ceste LC 295254 Lešnica;
- 286/28 (ID 966107), k.o. 1482 - Ragovo, del kategorizirane javne ceste JP 799136 - Na
Tratah;
- 89 (ID 3411667), k.o. 1501 - Vinja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295121 - Vinja
vas - Podgrad - Pristava - Mihovec;
- 286/2 (ID 5212685), k.o. 1501 - Vinja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295121 Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec;
- 449/66 (ID 2647037), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste LC 299021 Jedinščica - Ob Težki vodi;
- 2088/2 (ID 6203262), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste LC 295134
Dolž;
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- 1228/6 (ID 5103807), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste 295133 –
Stopiče;
- 2318/3 (ID 4238615), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste JP 794241
- Šolska cesta;
- 2318/4 (ID 1383115), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste JP 794241
- Šolska cesta;
- 2318/5 (ID 4405924), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste JP 794241
- Šolska cesta;
- 2327/3 (ID 704516), k.o. k.o. 1489 - Cerovec, del kategorizirane javne ceste JP 794241 Šolska cesta;
- 400/2 (ID 4334937), k.o. 1448 - Prečna, del kategorizirane javne ceste JP 791721 Prečna - Kuzarjev Kal;
- 400/2 (ID 4334937), k.o. 1448 - Prečna, del kategorizirane javne ceste JP 791721 Prečna - Kuzarjev Kal;
- 820/30 (ID 4956952), k.o. 1448 - Prečna, del kategorizirane javne ceste JP 791851 Prečna - Letališče;
- 1115/13 (ID 2819124), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799103 Finžgarjeva ulica;
- 1115/14 (ID 524886), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799103 Finžgarjeva ulica;
- 771/52 (ID 5851478), k.o. 1492 - Stranska vas, del nekategorizirane javne poti;
- 2091/6 (ID 1114503), k.o. 1486 - Stopiče, del nekategorizirane javne poti;
- 1036/8 (ID 1909920), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799182 K Roku;
- 471/2 (ID 6073804), k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste JP 799195 Jedinščica;
- 484/3 (ID 6279222), k.o. 1493 - Veliki Podljuben, del kategorizirane javne ceste LC
295071 - Potok - Veliki Podljuben - Birčna vas;
- 485/2 (ID 6279225), k.o. 1493 - Veliki Podljuben, del kategorizirane javne ceste LC
295071 - Potok - Veliki Podljuben - Birčna vas;
- 1862/2 (ID 6318683), k.o. 1501 - Lakovnice, del nekategorizirane javne poti;
- 2813 (ID 6331801), k.o. 1478 - Gabrje, del nekategorizirane javne poti;
- 1510/2 (ID 6248503), k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste LC 295171 - Dolž
- Pangrč Grm - Gabrje;
- 1512/2 (ID 6248499), k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste LC 295171 - Dolž
- Pangrč Grm - Gabrje;
- 2244/2 (ID 6248389), k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste LC 295171 - Dolž
- Pangrč Grm - Gabrje;
- 1404/3 (ID 6322533), k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste LG 299261 Ljubljanska cesta - Seidlova cesta;
- 1374/2 (ID 4126923), k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste LG 299262 Šmarješka cesta;
- 108/9 (ID 1374872), k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste JP 799503 Medičeva ulica;
- 768/2 (ID 6233143), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295211
- Ragovo - Krka - Smolenja vas;
- 788/2 (ID 6233209), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295211
- Ragovo - Krka - Smolenja vas;
- 1617/8 (ID 3306114), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC - Krka Smolenja vas in JP 795541 - Smolenja vas;
- 1026/5 (ID 5872695), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC
295211 - Ragovo - Krka -Smolenja vas;
- 1576/2 (ID 5872677), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC
295211 - Ragovo - Krka -Smolenja vas;
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- 767/2 (ID 6233142), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295211
- Ragovo - Krka -Smolenja vas;
- 769/2 (ID 6233146), k.o. 1481 - Smolenja vas, del kategorizirane javne ceste LC 295211
- Ragovo - Krka -Smolenja vas;
- 817/118 (ID 6222477), k.o. 1492 - Stranska vas, del kategorizirane javne ceste LC
295092 - Stranska vas;
- 817/115 (ID 6222479), k.o. 1492 - Stranska vas, del kategorizirane javne ceste LC
295092 - Stranska vas;
- na nepremičnini parc. št. 2633/2 (ID 2875264), k.o. 1500 - Dobindol, del pokopališča na
Uršnih selih.
(26 ZA, 0 PROTI)
10.3 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2015
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 60
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
Letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem za leto 2015 v predloženi vsebini.
II.
Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v letu 2015 v predloženi vsebini.
III.
Župan sprejme dopolnitve letnega načrta ravnanja nepremičnega premoženja v letu
2015 v primerih, ko orientacijska vrednost posamezne nepremičnine ne presega
5.000,00 EUR.
(26 ZA, 0 PROTI)
K 11. točki
Predlog spremembe Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka
šola za upravljanje podeželja Grm 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 družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 61
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o spremembi Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme spremembo Akta o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo
mesto v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Predlog spremembe Akta o ustanovitvi Izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega
zavoda Fakulteta za industrijski inženiring 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 družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnih teles je na seji podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj.
S K L E P, št. 62
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi izobraževalnega in znanstveno
raziskovalnega zavoda "Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto"
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme spremembe in dopolnitve Akta o
ustanovitvi izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega zavoda »Fakulteta za
industrijski inženiring Novo mesto« v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto
2014
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za priznanja in nagrade, je bilo objavljeno na spletni
strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
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Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal Bojan Kekec, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
Pri tej točki je razpravljala Marjanca Trščinar Antić.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov v paketu sprejel
naslednje sklepe:

S K L E P, št. 63
Naziv častni občan Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
dr. Božidar Kos,
glasbenik, skladatelj, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju.
S K L E P, št. 64
Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Branka MOŠKON
za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju,
za obujanje in ohranjanje ljudskega izročila.
S K L E P, št. 65
Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Helena MRZLIKAR
za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju.
S K L E P, št. 66
Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Rožca ŠONC
za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju.
S K L E P, št. 67
Trdinovo nagrado za leto 2014 prejme
Rasto BOŽIČ
za pomembnejše uspehe na kulturnem in publicističnem področju.
S K L E P, št. 68
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Adria Mobil, d.o.o.,
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za dolgoletne uspehe na gospodarskem področju in prispevek k ugledu občine.
S K L E P, št. 69
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Televizija Novo mesto, d.o.o.,
Regionalni TV program Vaš kanal
za dolgoletne uspehe na področju obveščanja.
S K L E P, št. 70
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
za pomembne dosežke in inovativne projekte na področjih socialnega varstva, kulture in
mladine
S K L E P, št. 71
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2014 prejme
Šolski center Novo mesto
za pomembne dosežke na področju srednješolskega in višješolskega izobraževanja.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Predlog za obvezno razlago prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za statut in poslovnik, je bilo objavljeno na spletni strani
občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poročilo s sej delovnih teles, in
sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles je na seji podal:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 72
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

20

PREDLOG
OBVEZNO RAZLAGO
prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
(Uradni list RS, št. 56/14)
v naslednjem besedilu:
»Šteje se, da se za »manjša odstopanja« ki jih dopušča prvi odstavek 44. člena Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak (Uradni list RS, št. 56/14), štejejo tudi
odstopanja od gradbene linije in območja za razvoj stavb, če je v projektni dokumentaciji
utemeljeno, da bo takšna rešitev nameravane gradnje s prometnega, geološkega,
geomehanskega, hidrološkega ali drugega stališča, primernejša.«
(25 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto 2015
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske
javne službe, komunalo in promet.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Alojz Kobe, predsednik 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 Borut Škerlj, Jiří Volt, mag. Franc Bačar, Martina Vrhovnik, dr.
Janez Povh in Uroš Lubej.
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali župan Gregor Macedoni, mag. Jože Kobe, vodja
Urada za gospodarske javne službe, komunalo in promet, ter Darinka Redling, Komunala,
d.o.o.

S K L E P, št. 73
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015 v predloženi vsebini.
II.
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poziva Komunalo Novo mesto, d.o.o., da do
naslednje seje posreduje kalkulacijo stroškov komunalnih storitev in predlog
eventualnih sprememb cen komunalnih storitev.
(25 ZA, 1 PROTI)
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K 16. točki
Predstavitev postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Izidor Jerala, Urad za prostor.
Pri tej točki je razpravljal dr. Janez Povh.
S K L E P, št. 74
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SD OPN2.

K 17. točki
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Novo mesto za leto
2014 s planom za leto 2015
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki sta razpravljala Jiří Volt in Mateja Kovačič.
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 75
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil
− poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Novo mesto za leto 2014 in
− plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015.
2.
Občinski svet predlaga, da se poveča proračunska postavka 12 045 111 Nacionalni
program varnosti cestnega prometa za izvedbo aktivnosti na področju preventive in
varnosti v cestnem prometu.
(28 ZA, 0 PROTI)
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K 18. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vse podtočke je bilo
objavljeno na spletni strani občine v poslovniškem roku.
18.1 Predlog sklepa za imenovanje po enega člana v delovna telesa Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto: Odbor za komunalo in promet, Odbor za
gospodarstvo ter Odbor za lokalno samoupravo
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 76
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju člana v delovna telesa Občinskega svet Mestne občine Novo mesto
I.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Matjaža Engla
za člana Odbora za komunalo in promet.
Mandat člana Odbora za komunalo in promet je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Matjaža Engla
za člana Odbora za gospodarstvo.
Mandat člana Odbora za gospodarstvo je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Matjaža Engla
za člana Odbora za lokalno samoupravo.
Mandat člana Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

18.2 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 77
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
v sestavi:
1. Sandi Selimčič, Novo mesto, Brezje 7, predsednik,
2. Ivan Kralj, Velike Brusnice 86, član,
3. Bernard Mlakar, Novo mesto, Brezje 12, član,
4. Duško Smajek, Novo mesto, Poganška ulica 11,
5. mag. Mojca Špec Potočar, Novo mesto, Vavpotičeva ulica 16, članica,
6. Bojan Tudija, Novo mesto, Pot v gaj 40, član,
7. Milena Tudija, Novo mesto, Pot v gaj 24, članica,
8. Martina Vrhovnik, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24, članica,
9. mag. Renata Zupančič, Novo mesto, Ulica Danila Bučarja 26, članica.
II.
Mandat članov Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti je vezan na mandat
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)
18.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki je razpravljal mag. Franc Bačar (kdo so bili kandidati, ki niso bili izbrani; zahteva
svetnika, da se to vprašanje zapiše v zapisnik).
Na razpravo je odgovoril Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
S K L E P, št. 78
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev
v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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imenuje
Ireno FLORIJANČIČ, Novo mesto, Aškerčeva ulica 12,
Branka KOVAČA, Novo mesto, Cegelnica 6,
Bernardo ERŠTE, Novo mesto, Jedinščica 10,
kot predstavnike ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Pedenjped Novo mesto.
Mandat traja 4 leta.
(28 ZA, 0 PROTI)
18.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki sta razpravljala mag. Franc Bačar in dr. Janez Povh.
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S K L E P, št. 79
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanoviteljev
v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Ivana Kralja, Velike Brusnice 86,
Jožico Majcen, Novo mesto, Ragovska ulica 6a,
Sandija Vidica, Novo mesto, Jedinščica 40,
v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto .
Mandat traja 4 leta.
(20 ZA, 3 PROTI)

18.5 Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda
Dolenjske lekarne
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 80
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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sklep
o imenovanju predstavnika
v Svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Stanislava Galiča, Novo mesto, Košenice 12,
za predstavnika lokalne skupnosti
v Svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Mandat traja dve leti.
(22 ZA, 3 PROTI)

18.6 Predlog mnenja k prijavljenim kandidatom za imenovanje ravnatelja Srednje
gradbene in lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki sta razpravljala Uroš Lubej in Alojz Kobe.
S K L E P, št. 81
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov podal
pozitivno mnenje
o kandidatih za imenovanje ravnatelja Srednje gradbene in lesarske šole na Šolskem
centru Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje o
Damjani Gruden,
Jožici Jožef Beg,
Mihaeli Kovačič,
prijavljenih kandidatih za ravnatelja Srednje gradbene in lesarske šole na Šolskem
centru Novo mesto, ki izpolnjujejo pogoje razpisa,
s prednostjo kandidatki Damjani Gruden, sedanji ravnateljici.
(26 ZA, 0 PROTI)
18.7 Predlog mnenja k prijavljenima kandidatoma za ravnatelja Višje strokovne šole na
Šolskem centru
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 82
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov podal
pozitivno mnenje
o kandidatih za imenovanje ravnatelja Višje strokovne šole na Šolskem centru
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje o
Mateju Forjanu in
Dragu Simončiču,
kandidatoma za ravnatelja Višje strokovne šole na Šolskem centru,
ki izpolnjujeta pogoje razpisa,
s prednostjo kandidatu Mateju Forjanu.
(26 ZA, 0 PROTI)

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9001-9/2014 - 24 Zahteva po dodatnem pojasnilu k svetniškemu odgovoru, št.
9001-9/2014 – 2 - Podeljevanje koncesij
9001-9/2014 - 25 Strategija črpanja evropskih sredstev
9001-9/2014 - 26 Obiskanost spletnih strani, ki jih upravlja MO NM, v letu
2014, in sicer na spletnih naslovih: www.novomesto.si,
www.ks.novomesto.si in www.prostor.novomesto.si.
9001-9/2014 - 27 Kakovost zraka v MO NM
9001-9/2014 - 28 Varnostne razmere v KS Gotna vas
9001-9/2014 - 29 Razširitev javne poti JP 799202, parc. št. 1172/2, k.o. Gotna
vas
9001-9/2014 - 30 Stavba Novi trg 6
9001-9/2014 - 31 Razpadajoče stare garaže/barake na območju KS Majde Šilc
in deloma v KS Kandija – Grm ter v KS Bršljin
9001-9/2014 - 32 Objava svetniških odgovorov
9001-9/2014 – 33 Nerešena etažna lastnina in parcele v Kulturnem centru
Janeza Trdine
9001-9/2014 – 34 Dopolnitev vprašanja, št. 9001-9/2014 – 6 (Županovo
poročilo)
9001-9/2014 – 35 Plače v javnih zavodih in v Občinski upravi
9001-9/2014 – 36 Uskladitev plač direktorjev javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je MO NM, s plačo župana MO NM
9001-9/2014 – 37 Poslovni prostori na Mestnih njivah 4a – dodatna pobuda
9001-9/2014 – 38 Zagotovitev sorazmerne zastopanosti svetniških list in skupin
v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9001-9/2014 – 39 Ureditev občinske ceste v industrijski coni Livada
9001-9/2014 – 40 Ustanavljanje Univerze Novo mesto
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II.
Članice in člani občinskega sveta so na 4. seji Občinskega sveta, dne 26. 2. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Dušan Kaplan
9001-1/2015 – 41 Poročilo o javnih razpisih s področja športa, kulture in
(pisno vprašanje) sociale
Vprašanje Občinski upravi, koliko je bilo prijav na
posamezen razpis s področja športa, kulture in sociale za
obdobje petih let, vsako leto zase. Vprašanje, koliko je
posamezen prosilec prejel sredstev, vsako leto zase ter kdo
so bili člani komisij, ki so odločali o razdelitvi sredstev in po
kakšnem ključu so bili izbrani.
2. Dušan Kaplan
9001-1/2015 – 42 Izgradnja primernih parkirnih mest za avtodome
(pisna pobuda in Pobuda, da se v pentlji v Portovalu zgradijo parkirna mesta
vprašanje) za avtodome.
V pentlji v Portovalu je velika zelenica, kjer je možno urediti
parkirna mesta, ne pa da se parkira po zelenicah. Kot mi je
poznano, projekt za ureditev te zelenice že obstaja, ravno
tako naj bi bilo pridobljeno že gradbeno dovoljenje za
izgradnjo balinišča, klasičnih parkirnih prostorov ter
parkirnih prostorov za avtodome. Čudi me, zakaj se MONM
in Agencija za šport ne odločita za izgradnjo, ker bi tako
rešili problem balinarjev, zgradili pa bi se tudi parkirni
prostori za avtodome z ustrezno infrastrukturo, kar se mi zdi
pomembno tudi za razvoj turizma v NM, sploh ob dejstvu,
da gradimo v neposredni bližini kopališče. Kdaj bo ta
projekt šel v realizacijo?
3. Slavko Matko
9001-1/2015 – 43 Ureditev avtobusnega postajališča v Gabrju za izletnike
(ustna pobuda in Pobuda za ureditev avtobusnega postajališča v Gabrju za
zahvala) izletnike.
Predvsem
ob
vikendih
je
naval
turistov/pohodnikov velik, zato je v Gabrju velika gneča z
avtomobili in avtobusi.
Zahvala županu in Občinski upravi za hiter odziv na
njegovo prejšnjo pobudo za ureditev parkirišča v Gabrju.
4. Alojz Kobe
9001-1/2015 – 44 Delovanje komunalne deponije CEROD na Leskovcu –
(ustno in pisno dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001 – 9/2014 – 18
vprašanje) Vprašanja:
1. Koliko odpadkov (ton) je bilo odloženo na Cerodu v
obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2014?
2. Katere so te občine?
3. Ali se odpadke vozi tudi iz tujine?
4. Kakšna je cena za odlaganje odpadkov za občine
nedružbenice in ostale tuje odpadke?
5. Kako je bila določena cena za odlaganje, glede na to, da
gre za deponijo v javni lasti in gre za zapolnjevanje
deponije, ki je bila določena za točno določene občine
oziroma prispevno območje?
6. Kdo je predlagal cene odlaganja za tuje smeti in kateri
organi so potrdili cene?
7. Ali je bilo pridobljeno soglasje krajevne skupnosti za
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8.

9.

10.
11.

12.

dovoz odpadkov iz drugih občin nedružbenic? Če je bilo,
na osnovi katere pogodbe?
Kolikšni so bili prihodki iz naslova odlaganja drugih občin
in drugih tujih odpadkov v obdobju od 1.1.2011 do
31.12.2014?
Kolikšni so bili skupni dobički občin družbenic in kolikšen
je bil dobiček za Mestno občino Novo mesto iz naslova
odlaganja drugih občin in drugih tujih odpadkov v
obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2014?
Ali so bili dobički nakazani v proračun Mestne občine
Novo mesto in ostalim družbenicam?
Koliko vseh odpadkov (ton) je bilo odloženih na novo
deponijo v času od začetka odlaganja v letu 2006 do
31.12.2014?
Kolikšna je predvidena kapaciteta deponije ob popolni
zapolnitvi?

5. Alojz Kobe
9001-1/2015 – 45 Namestitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na
(ustna pobuda) zgornjem Ratežu
Pobuda za namestitev zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov na zgornjem Ratežu.
Na tem območju stoji 25 hiš in poslovnih objektov. Ni pa
postavljenih zabojnikov za zbiranje odpadnega stekla in
papirja. Najbližji zabojniki so nameščeni v spodnjem Ratežu
in v cca 2 km oddaljenih Brusnicah. Zaradi navedenega
predlog Komunali, d.o.o., da na tem območju namesti
potrebne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
6. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 46 Nezadovoljstvo s svetniškim odgovorom, št. 9001-9/2014 –
(ustno vprašanje) 31 (razpadajoče stare barake/garaže)
Svetnik želi odgovor s konkretnejšo vsebino v smislu,
kakšne aktivnosti bo MO NM peljala v smeri rešitve tega
vprašanja (npr. sestanek z inšpekcijskimi službami, iskanje
in povezovanje z lastniki teh objektov, izobešanje obvestila
občine na samih objektih s pozivom lastnikom, da objekte
uredijo/odstranijo, ipd.).
7. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 47 Obuditev projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine
(ustna pobuda) Pobuda, da se s strani občine oživi projekt Po poteh
naravne in kulturne dediščine. Iz evropskih skladov je bil
sofinanciran v višini 1,7 MIO EUR, s tem, da so sosednje
občine participirale manj kot 200 EUR. Iz nerazumljivih
razlogov se je pred leti s strani občine od tega projekta
odstopilo. Glede na to, da je ta vrsta turizma zelo aktualna,
pobuda za ponovno vključitev občine v ta projekt. Pozitiven
odnos do projekta je tudi s strani ministrstva.
8. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 48 Ruševina na Kandijski cesti
(ustna pobuda) Pobuda za odstranitev ruševine na Kandijski cesti.
Upošteva naj se priporočilo ministrstva iz leta 2011, ki je
občine opozorilo, da obstajajo zakonske možnosti ureditve
takih primerov. Predlog, da občina letos sprejme odlok,
naveže stik z lastniki takih objektov, da najprej sami
poskušajo zadevo urediti, v naslednjem letu pa naj občina v
proračunu planira nekaj sredstev, s katerimi bi urejala take
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in Martin Kambič

zadeve in se glede na porabljena sredstva tudi lastninsko
vknjižila na te objekte.
Tudi podjetje Zarja, d.o.o., ima v lasti dva objekta, ki sta
potrebna prenove, t.im. Pekova hiša in Kremen. Ta dva
objekta ima Zarja,d.o.o., v planu prenove v letih 2016 –
2018.

9. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 49 Varnost občanov – navezava na svetniški odgovor, št.
(ustna pobuda) 9001-9/2014 – 28 (varnost občanov v KS Gotna vas)
Pobuda za obravnavo poročila na seji Občinskega sveta o
tej problematiki, ki ga bo pripravila in predstavila Policijska
uprava. Občinska uprava naj pristopi k sodelovanju s
policijo na področju preventive in omogoči po svojih
pristojnostih za izboljšanje stanja. Problematiko vlomov naj
se ne gleda iz vidika statistike.
10. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 50 Kadrovanje v občinski sferi
(ustna in pisna pobuda) 1. Pobuda županu, da predstavi svoj model kadrovanja v
javnih podjetjih oziroma podjetjih, kjer ima občina svoj
lastniški delež.
2. Pobuda županu, da v okviru odgovora pripravi tudi
poročilo o tem, ali so javna podjetja in člani nadzora, ki
jih je v ta podjetja imenoval, npr. v Komunali in v
Razvojnem centru, ravnali skladno s tem modelom
oziroma priporočili.
3. Pobuda županu, da v odgovor vključi in pojasni tudi vse
svoje pomembnejše kadrovske odločitve, tako glede
imenovanja nadzornikov v javnih podjetjih kot tudi glede
imenovanja projektnih skupin, od urbanističnega sveta
do in vključno z imenovanjem pooblaščenca za
transparentnost. Se pravi, koga, kdaj in zakaj.
4. Pobuda, da se v izogib razčiščevanju za nazaj kadrovska
politika in kadrovske odločitve proaktivno komunicirajo z
javnostjo, se pravi, dajem pobudo, da župan vse svoje
pomembnejše kadrovske odločitve vsaj z objavo na
spletni strani občine javno tudi predstavi.
11. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 51 Plače na poslovodskih položajih v občinskih zavodih,
(pisno vprašanje) občinskih javnih podjetjih in podjetjih v večinski lasti MO NM
– dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-9/2014-7
Vprašanje:
1. Ali je s strani CERODA že prišel podatek o višini bruto
plače? Če da, potem prosim za dopolnitev tabele,
objavljene med svetniški vprašanji.
2. Prosim, če lahko tabelo o plačah v občinski upravi
dopolnite še s podatkoma o bruto plačah obeh
podžupanov.
12. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 52 Financiranje in zaposlovanje na področju športa
(pisno vprašanje in Vprašanje:
pobuda) 1) Glede postavke Financiranje trenerjev mlajših kategorij,
me zanima točno katerim klubom financiramo te
zaposlitve, na kakšni podlagi so bili ti klubi izbrani, ali je
podlaga za zaposlitev javni razpis, ali je v izbor teh
klubov vključena Športna zveza ter ali in kako se izvaja
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nadzor nad tem, da so ta sredstva res porabljena
namensko, se pravi za treniranje mlajših kategorij.
V zvezi s tem dajem tudi pobudo, da MONM kot pogoj za
financiranje zaposlitve trenerjev mlajših kategorij od
klubov zahteva dvoje: 1.: da za višino sofinanciranega
zneska zniža prispevke staršev za trening, če klubi tega
še niso storili in 2.: da klubi posredujejo natančna
poročila, na podlagi katerih bo imela občina zagotovilo,
da zaposleni trenerji resnično opravljajo tisto delo, za
katerega so sofinancirani. Tovrstna poročila posredujte
tudi občinskemu svetu.
2) Ali in koliko zaposlitev za nedoločen čas je bilo v Agenciji
za šport v preteklem letu? Katere osebe so bile tam
zaposlene in na kakšni zakonski podlagi? Prosim tudi za
pojasnila, povezana z zaposlitvijo direktorja, predvsem,
ali drži, da je direktor na Agenciji zaposlen za nedoločen
čas?
3) Ali je bil v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za
Vzhodno tribuno vključen tudi Atletski klub? Ali bo
razsvetljava, o kateri je govora, primerna tudi za
osvetlitev atletske steze?
13. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 53 Razpis za ravnateljico Vrtca Pedenjped
(pisna pobuda in Pobuda:
vprašanje) Prosim, da občina od sveta Javnega zavoda Pedenjped
zahteva pojasnilo, kako to, da Svet zavoda pri razpisu za
mesto ravnateljice vrtca Pedenjped ni upošteval poziva
Občinskega sveta glede roka za prijavo na razpis in mesta,
kjer mora biti javni razpis objavljen.
Vprašanje:
Vprašanje županu: ali je Svet zavoda Vrtca Pedenjped pred
objavo razpisa za mesto ravnateljice pridobil soglasje
župana MO NM?
Občinski svet je na svoji 3. seji sprejel poziv vsem javnim
zavodom, da naj prijavne roke za vodilna mesta podaljšajo
nad zakonsko določen minimum in da naj razpise objavijo
na svojih spletnih straneh. Pri razpisu za ravnateljico vrtca
Pedenjped poziv ni bil upoštevan niti z vidika dolžine
prijavnega roka niti z vidika objave na spletnih straneh.
14. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 54 Železniški prehod na Lazah – dopolnitev vprašanja, št.
(pisno vprašanje) 9001-9/2014 – 8
Vprašanje:
1. Ali je MONM posredovala vprašanje na SJ-IJŽ, kot je
navedla v odgovoru na svetniško vprašanje? Kdaj je
posredovala vprašanje in kdaj je (če je) prejela odgovor?
2. Prosim za posredovanje kopije vprašanja SJ-IJŽ in kopijo
njihovega odgovora?
3. Prosim, če lahko preverite, zakaj pri odgovoru na prvotno
vprašanje, priponke (priloge) ni moč odpreti in povezavo
ponovno vzpostavite.
Krajani Laz še vedno čakajo več kot 20 minut pred
železniški prehodi in prosijo za odgovor na vprašanje.
15. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 55 Vzdrževanje pločnikov in kolesarskih stez pozimi
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(pisna pobuda) Pobuda, da se izvajalcu vzdrževanja cest in pločnikov
naloži, da po zapadlem snegu še bolj temeljito očisti
pločnike in tudi kolesarske steze. Še posebej nevarna je
situacija na križišču Šmihelske in Topliške, kjer zaradi
nagnjenega terena nastaja led na pločniku v tem križišču.
Pobudo utemeljujem z naslednjimi razlogi:
1. Spodbujanje trajnostne mobilnosti.
2. Varovanje zdravja občank in občanov. Namreč, po
podatkih Bolnišnice Novo mesto se je v času po prvem
resnejšem sneženju decembra lani bistveno povečalo
število poškodb, ki so nastale na podlagi padca. Po
podatkih Bolnišnice Novo mesto je bilo število obravnav
z zlomi, zvini, udarninami in podobnimi poškodbami pri
padcih v času od 1. decembra 2014 do 5. januarja 2015
869 oziroma povprečno 24,14 na dan. Dan po prvem
resnejšem sneženju pa se je ta številka skoraj podvojila
in je narasla na 41. Naslednji dan po sneženju je bilo
takih primerov še 39, nato pa je spet upadlo.
16. Martin Kambič
9001-1/2015 – 56 Obratovalni časi gostinskih lokalov v blokovskih naseljih in
(ustno vprašanje) parkiranje pred gostinskimi lokali
Vprašanje:
1. Kakšni so obratovalni časi gostinskih lokalov v
blokovskih naseljih na Šegovi ulici in na Slavka Gruma?
Pogosta kritika etažnih lastnikov v blokovskih naseljih je v
povezavi z dolžino obratovalnih časov gostinskih lokalov v
njihovi neposredni bližini. Nekateri so zelo dogi; konkretno v
naselju Slavka Gruma in na Šegovi naj bi bil po navedbah
stanovalcev obratovalni čas med polnočjo in drugo uro
zjutraj. Na sestankih z etažnimi lastniki so bili predstavniki
Zarje, d.o.o. na to problematiko opozorjeni in od njih tudi
pričakujejo, da ta problem rešijo. Občinsko upravo prosi za
informacijo, kakšno soglasje je dala za obratovalne čase
gostinskih lokalov na lokaciji Šegova in Slavka Gruma.
2. Parkiranje gostov na parkiriščih pred gostinskimi lokali in
parkiranje dostavnih vozil pred le-temi.
Etažni lastniki v navedenih blokovskih naseljih se
pritožujejo, da gostje lokalov in dostavna vozila za le-te
zasedajo njihova parkirna mesta in parkirišča. Stanovalci
zato nimajo kam parkirati svojih avtomobilov.
17. Martin Kambič
9001-1/2015 – 57 Zaklonišča v Mestni občini Novo mesto
(ustno vprašanje) Vprašanja:
1. Kdo je uporabnik zaklonišč v MONM?
2. Kdo je dejanski lastnik teh zaklonišč?
3. Kdo bi moral urejati ta zaklonišča¨?
MONM je zemljiškoknjižni lastnik zaklonišč v MONM.
Problematika je s strani stanovalcev blokovskih naselij
izražena za lokacije na Šegovi ulici 10 in 12 ter na Seidlovi
ulici. Na Šegovi ulici je Zarja, d.o.o. pred leti izpraznila
poplavljeno zaklonišče s pomočjo gasilcev. V teh prostorih
je veliko vlage. Na Seidlovi ulici je v zaklonišču zbirališče
narkomanov.
18. Martin Kambič
9001-1/2015 – 58 Celovita ureditev zunanje podobe (barve fasad)
32

PREDLOG

19.

20.

21.

22.

(ustna pobuda) večstanovanjskih stavb
Pobuda za določitev meril in usmeritev pri zunanji ureditvi
večstanovanjskih stavb.
Na Zarji, d.o.o., zastopajo stališče, da se pri prenovi stavbe
izgled in barva fasade naj ne bi bistveno spreminjala. Od
Občinske uprave pričakuje, da posreduje študijo, usmeritev
oziroma merila, kako naj bi se blokovska naselja iz tega
vidika homogeno uredila. V naslednjih petih letih se bo cca
80% večstanovanjskih stavb saniralo in s tako usmeritvijo
občine zato vidi možnost uglajene celovite rešitve.
Martin Kambič
9001-1/2015 – 59 Različen cenik parkirnih listkov na parkomatih
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je cena parkirnega listka v Kandiji res
cenejša od parkirnega listka, kupljenega na parkomatu na
Glavnem trgu?
Cena parkiranja v Kandiji je po navedbah uporabnikov nižja
kot na Glavnem trgu. Uporabniki kupijo cenejši parkirni
listek v Kandiji, avto pa parkirajo na Glavnem trgu.
Predlaga, da se s strani Občinske uprave te informacije
preveri.
Borut Škerlj
9001-1/2015 – 60 Otočec: cesta in priključki na H1
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da občina skupaj s KS Otočec in krajani strokovno
ugotovi konkretne probleme, poišče možne rešitve
priključkov, izdela naj se projekt ter poda terminski plan in
izvede sanacija ceste H1.
V KS Otočec krajani opozarjajo, da so priključki na cesto
H1 po umestitvi avtoceste v prostor, neurejeni, da so ostali
nerešeni problemi z urejenimi priključki na cesto H1 in da je
H1 je ostala nesanirana.
Borut Škerlj
9001-1/2015 – 61 Sanacija in prenova dotrajane Osnovne šole Otočec
(ustno in pisno Vprašanje, kdaj se bo prenovila OŠ otočec?
vprašanje) OŠ Otočec deluje v stari, montažni stavbi, katere življenjska
doba se je iztekla, zato postaja nevarna uporabnikom
(otrokom in zaposlenim).
Vprašanje krajevne skupnosti Otočec in vodstva šole ter
svetnika, kdaj lahko šola pričakuje začetek sanacije in
prenovo.
Jiří Volt
9001-1/2015 – 62 Izboljšanje prometne varnosti za šolarje OŠ Drska
(pisna pobuda) Pobuda, da se obravnava Prometno varnostni načrt OŠ
Drska in na podlagi, v njem navedenih kritičnih točk,
izboljša prometna varnost osnovnošolskih otrok na območju
KS Drska.
Prometna komisija OŠ Drska je izdelala »Prometno
varnostni načrt«, ki predstavlja prometne razmere v okolici
šole (objavljeno na spletni strani šole in posredovano g. J.
Duhu, KS Drska ter rajonskemu policistu, g. Tekavčiču).
Ugotovile so se naslednje kritične točke:
- vsakodnevni »stampedo dijakov« šolskega centra po
Volčičevi in Šegovi ulici ter njihovo neprimerno (objestno)
obnašanje;
- izjemno nevaren promet tovornjakov, vlačilcev in
avtobusov skozi križišče Cesarjeve in Šegove ulice, ki za
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te vrste vozil ni predvideno oziroma je premajhno;
- divjanje voznikov oziroma neupoštevanje cone 30 v
območju KS Drska;
- neurejeno (brez pločnika in prehoda za pešce),
nepregledno in neosvetljeno križišče Cesarjeve in Šegove
ulice;
- neustrezna in na neprimerno lokacijo umeščena postaja
za mestni avtobus na Cesarjevi ulici (postajališče je
narejeno pod standardom za tolikšno število potnikov,
brez nadstreška, postavljeno je neposredno v kritično
križišče Šegove in Cesarjeve ulice, kjer na drugi strani ni
pločnika temveč škarpa). Potniki so večinoma dijaki ŠC, ki
ne upoštevajo prometnih predpisov in onemogočajo varen
prehod osnovnošolcem (in ostalim) na pločniku, ne stojijo
na označenem mestu za avtobusno postajališče, zastirajo
pogled voznikom in »drugače« (prerivanje, nasilje,
zapiranje prehodnih poti, itd.) onemogočajo varno pot
vsem udeležencem prometa.
Zadeve so podrobno opisane v Prometno varnostnem
načrtu OŠ Drska. Vljudno se naprošajo odgovorni za
prometno varnost in vsi tisti, ki imajo možnost s svojimi
odločitvami vplivati na njo, da podrobno proučijo omenjeni
dokument in sprejmejo ustrezne ukrepe. Takšne razmere
trajajo že vrsto let in skrajni čas je, da se izboljšajo.
23.

24.

25.

26.

Jiří Volt
9001-1/2015 – 63 Problematika prometa v športnem parku Portoval
(pisna pobuda) Pobuda, da MONM aktivno prične reševati problem
prometa v Športnem parku Portoval.
Jiří Volt
9001-1/2015 – 64 Sprememba ure jutranjih odhodov avtobusa MPP na
(pisna pobuda) avtobusni postaji Župnca
Pobuda za spremembo ure jutranjih odhodov avtobusa
MPP na avtobusni postaji Župnca.
Iz Župnce vozi mestni avtobus ob 6.05, 7.05 in 8.00 uri. To
je prepozno tako za zaposlene kot tudi za šolarje. Voziti bi
moral ob 6.30 in 7.30 uri. To je primerno za tiste, ki hodijo v
službo ob 7. uri in za šolarje.
Jiří Volt
9001-1/2015 – 65 Poenostavitev postopkov pridobitve dokumentov za
(pisna pobuda) zidaniški turizem
Pobuda za poenostavitev postopkov pridobitve dokumentov
za izvajanje dejavnosti turizma v zidanicah.
Gre za ljudi, ki bi želeli izvajati to dejavnost, vendar so
postopki urejanja dokumentov predragi.
Nina Jakovljević
9001-1/2015 – 66 Vzpostavitev evidence nepremičnega premoženja v lastni
(ustno vprašanje) MO NM
Vprašanje, ali ima občina že vzpostavljeno evidenco
nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine, kot je bilo
navedeno v svetniškem odgovoru, št. 9001-9/2014 – 1?

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
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Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 20.08 uri.

Številka: 9001-1/2015
Datum: 26. 2. 2015

Vodja zapisnika
Darko Habjanič

Župan
Gregor Macedoni

Seja je tonsko posneta
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