Mestna občina Novo mesto

Župan
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39244,faks: 07/3939269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 9003-1/2010
Datum: 25.4.2012
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

Zadeva: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA

V prilogi vam posredujem odgovore na pobude in vprašanja članic in članov občinskega
sveta, podane na 13. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9003-1/2010/186
9003-1/2010/187
9003-1/2010-188
9003-1/2010-189
9003-1/2010/190
9003-1/2010/191
9003-1/2010/192
9003-1/2010/193

Igrala OŠ Bršljin
Ureditev igrišča na Cesarjevi ulici
Preimenovanje Občinskega sveta v Mestni svet MO Novo mesto
Poostren inšpekcijski nadzor
Vključevanje v promet stanovalcem ob Ljubljanski cesti
Najem poslovnih prostorov na Topliški cesti za RIC
Sprememba in dopolnitev Odloka o plovnosti na reki Krki
Sprejem odloka o nujnih vzdrževalnih delih na objektih, ki s
svojim stanjem in izgledom kvarijo izgled mesta

Namen:

Posredovanje svetnicam in svetnikom
Mestne občine Novo mesto

na 14. sejo Občinskega

Pravna osnova:

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za šolstvo,
šport in mladino
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39251, faks: 07/39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/186
11.4.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na pisno vprašanje in pobudo

NASLOV:

Igrala pred OŠ Bršljin

ZVEZA:

Pisno vprašanje in pobuda svetnika Slavka Gegiča, podana na 13. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2012, št. 90031/2010/186.

Pobudal
vprašanje:

Pred dvema letoma so bila zaradi dotrajanosti odstranjena 30 let stara igrala
(približno pet igral - predvsem plezala) z igrišča OŠ Bršljin. Vprašanje, ali
občina namerava ta igrala nadomestiti in če, kdaj. Dajem pobudo, da se nova
igrala montirajo še letošnjo pomlad, saj gre za zelo priljubljeno in obiskano
zbirališče otrok in mladostnik v tej mestni četrti.

Odgovor:

Mestna občina Novo mesto je v letošnjem letu s sprejetjem proračuna
zagotovila sredstva na proračunski postavki Investicijski transferi javnim
zavodom, ki je namenjena nakupu pohištvene opreme ter za potrebe urejanja
šolskih igrišč in drugo. MONM bo pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi
plan porabe sredstev s te postavke. Predvidena dela se bodo izvajala na
podlagi predhodnega soglasja in potrditve MONM za posamezno opravilo ali
nakup.
MONM bo začela s postopki v zvezi z izdelavo investicijske in projektne
dokumentacije vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo in
rekonstrukcijo Osnovne šole Bršljin, katera bo vključila tudi ureditev zunanjih
površin šole.

Pripravila:
Ivica MENG
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Borut NOVAK,
ADA

DIREKTOR OBČiNSKE UPRAVE

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za šolstvo,
šport in mladino
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939251 ,faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/187
11.4.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na pisno vprašanje in pobudo

NASLOV:

Ureditev igrišča na Cesarjevi ulici

ZVEZA:

Pisno vprašanje in pobuda svetnika Slavka Gegiča, podana na 13. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2012, št. 90031/2010/187.

Pobudal
vprašanje:

Pobuda in vprašanje, ali mestna občina letos načrtuje ureditev atletske steze
na športnem igrišču ob Cesarjevi ulici, ki je v obupnem stanju?

Odgovor:

Z igriščem na Cesarjevi ulici upravlja Agencija za šport. Ob ogledu igrišča je
bilo ugotovljeno, da ni dotrajana samo atletska steza, ampak tudi asfaltno
igrišče znotraj steze. Krajani in člani njihovega športnega društva so letos
atletsko stezo očistili in prekrili z novim lešom, ki ga je priskrbela Agencija za
šport. V letošnjem proračunu MONM niso planirana sredstva za asfaltiranje
atletske steze in košarkarskega igrišča; sredstva na postavki otroška in
športna igrišča so namenjena za tekoče investicijsko vzdrževanje dvajsetih
igrišč, s katerimi upravlja Agencija za šport. Sredstva bodo porabljena v
skladu z načrtom vzdrževanja Agencije za šport za leto 2012.

Aleš BERGER,
VODJA URADA

/

Borut NOVAK,
EKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Kabinet župana
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesro
tel.: 07139 39244,faks: 07139 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesro.si
www.novomesro.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010
17.4.2011

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV

Preimenovanje
mesto

ZVEZA:

Svetniška pobuda g. Slavka Gegiča, podana na 13. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2011, št. 9003-1/2010/188.

POBUDAI
VPRAŠANJE:

Županu in Komisiji za statut in poslovnik posredujem
pobudo za
preimenovanje Občinskega sveta mestne občine Novo mesto v Mestni svet
Mestne občine Novo mesto. Ob Novem mestu le še dve (od enajstih)
mestni občini svojega predstavniškega
organa še nista ustrezno
preimenovali. Smatram, da zaradi tega preimenovanja podeželski del
mestne občine ne bo prav nič prikrajšan, poimenovanje pa poudarja
ambicijo Novega mesta po spodbujanju razvoja urbanega okolja in mesta
kot regijskega središča. Pri spremembi imena gre za simbolni pomen, ki ni
nespoštljiv do nikogar, poudarja pa dejstvo, da smo eno največjih
slovenskih mest. Zaradi spremembe imena ne bodo nastali večji izdatki za
proračun (razen objave v Uradnem listu idr.), saj smo prešli na elektronsko
poslovanje, zato je tiskovin ustrezno manj.

ODGOVOR:

Pobuda za preimenovanje Občinskega sveta v Mestni svet Mestne občine
Novo mesto je bila posredovana Komisiji za statut in poslovnik.

Pripravil:
Darko Habjanič
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~bčinskega sveta

~.'~~Irena Pot~;lr~pež
vodja Kabineta župana

pobudo

Občinskega sveta v Mestni svet Mestne občine Novo
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Občinski inšpektorat
Seidlovacesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939270, fales: 07/3939272
~ošta: mestna.obdna@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/189
12.4.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV

Poostren inšpekcijski nadzor

ZVEZA

Svetniško vprašanje Slavka Gegiča, podano na 13. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, dne 29.3.2012, št. 9003-1/2010/189

Pobudal
vprašanje:

Odgovor

Predlagam, da letos in v prihodnjih letih od aprila do junija občinski
inšpektorat izvaja poostren inšpekcijski zlasti nad otroškimi in športnimi
igrišči ter sprehajalnimi potmi. Sprašujem, ali boste poostren nadzor
opravili in o njem poročali občinskemu svetu? Prav tako dajem pobudo,
da na navedene površine namestite ustrezne opozorilne table zaradi
ozaveščanja javnosti. Sprašujem, ali jih boste namestili in zakaj ne.
Stoplejšim vremenom so javne površine, med drugim tudi športne in
otroške površine, mestni gozdovi, sprehajaine poti idr., ponovno
množičneje obiskane. Med obiskovalci so tudi lastniki psov v družbi
svojih štirinožnih prijateljev. Žal pa nekateri lastniki, gre za vedno iste,
za svojimi pasjimi oskrbovanci ne pospravijo iztrebkov. S tem
onesnažujejo urejeno urbano okolje, ki ga, v skrajnih primerih, meščani
prenehajo uporabljati. Kljub številnim kršitvam pri nas še nihče ni bil za
takšno neodgovorno ravnanje ustrezno sankcioniran, kar kaže na slab
inšpekcijskih nadzor.
Občinski inšpektorat bo tako kot v preteklih letih 'tudi letos opravil več
obdobnih rednih inšpekcijskih pregledov, kot tudi obravnaval tekoče vse
prejete konkretne pobude občanov za ukrepanje.
V zvezi s postavljanjem obvestilnih tabel na predmetnih področjih je
inšpektorat posredoval obvestilo pristojnemu uradu za gjs, okolje in promet.
Kršiteljem so v preteklosti že bili izrečeni ustrezni inšpekcijski in prekrškovni
ukrepi in v skladu z veljavnimi predpisi bo inšpektorat svoje delo opravljal tudi
v prihodnje.

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.l

8000 Novo mesto
tel.: 07(39 39 206, faks: 07139 39 208

e-posta: mestna.obci1la@novomesto.si
www.llovomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/20101190

12.4. 2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško

NASLOV:
ZVEZA:

Vključevanje v promet stanovalcem ob Ljubljanski cesti
Svetniško vprašanje svetnika Slavka Gegiča, podano na 13. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 29.12.2012,
št. 9003-1/2010/190

pobudo oz. vprašanje

Pobuda Ivprašanje: Vključevanje v promet stanovalcem ob Ljubljanski cesti
Vprašanje, kaj se dogaja z uveljavljanjem pravic stanovalcev ob Ljubljanski cesti,
ki so s pritožbo zadržali pravnomočnost gradbenega dovoljenja za trgovski
center pri krožišču v Bučni vasi. Ali bo vlagatelj (CGP) predloge krajanov
upošteval, v kakšnem obsegu, ali jim bo omogočen nemoten dovoz do hiš ter ali
se je občina vključila v reševanje spora med vlagateljem in skupino občanov?
Odgovor:
Upravna enota Novo mesto je za gradnjo trgovsko poslovnega centra Mercator
dne 2.3.2012 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-84/2012-18.
Pred izdajo
gradbenega dovoljenja je investitor, to je CGP d.d. iz Novega mesta izvedel več
sestankov in usklajeval rešitve s stanovalci ob delu Ljubljanske ceste, ki se bo
rekonstruirala ob gradnji trgovskega centra. Na dva od izvedenih sestankov je bil
povabljen tudi predstavnik Urada za prostor, ki se jih je udeležil z namenom, da
stanovalcem poda informacije o rešitvah veljavnega prostorskega akta, na podlagi
katerih je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo. Po dostopnih
informacijah se je na izdano gradbeno dovoljenje pritožilo več stanovalcev, ki pa
so po dodatnih usklajevanjih z investitorjem, pritožbe umaknili. Gradbeno
dovoljenje je po umaknjenih pritožbah dne 26.3.2012 postalo pravnomočno in
dokončno.

Pripravil:

./

Borut NOVAK,
EKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za razvoj
in premoženjske zadeve
Seidlovo cesta 1
BOOONovo mesto
tel.: 07/3939 206,faks: 07/3939 20B

e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/191
17.4.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
Najem poslovnih prostorov na Topliški cesti za RIC

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Franca Bega 9003-112010/191 na
Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2012

POBUDAI
VPRAŠANJE:

Najem poslovnih

prostorov

na Topliški

13. seji Občinskega sveta

cesti za RIC

Vprašanja:
1. Kdaj lahko pričakujemo poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto glede najema poslovnih prostorov za RIC na Topliški cesti?
2. Kaj je z najemom parkirnih prostorov v najemni pogodbi za poslovne
prostore za RIC (obljuba župana, da bodo izvzeti)?
3. Kolikšna je končna mesečna obveznost občine za najem poslovnih
prostorov RIC-a po prenovi prostorov in vselitvi RIC-a (končna cena +
DDV + podatek o končni kvadraturi?
ODGOVOR:
1. Po pojasnilu predsednice Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto bo osnutek poročila obravnaval nadzorni odbor v aprilu mesecu in
ga posredoval županu.
2. Trenutno potekajo razgovori o del nem izvzet ju parkirnih prostorov iz
osnovne pogodbe. V teku je priprava aneksa k osnovni pogodbi, v
katerem se predvideva delno izvzetje parkirnih površin in opredelitev
nove cene najema.
3. Po osnovni pogodbi znaša najemnina 26.734,00 EUR. Po Zakonu o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006) so najemi
oziroma zakupi nepremičnin oproščeni plačila DDV. Najemnina ne
vključuje DDV. Površina najetih prostorov je opredeljena v pogodbi.
Poročilo o oceni vrednosti najemne pravice ZTC Portoval zajema

površino pisarniških prostorov z neto površino 1.703 m2 oz. bruto
površino s pripadajočimi deli prostorov 1.930m2, teraso v izmeri 306m2 in
103 parkirišča v izmeri 3.702,63m2, kar skupaj predstavlja 5.940,23m2.

Pripravila:

•

Mestna občina

Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c. 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 206,faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010
12.04.2012

(2002)

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV

Odgovor

na vprašanje

članov

mesto, na 13. seji Občinskega

ZVEZA:

Svetniško
Občinskega

vprašanje

svetnika

Občinskega

sveta Mestne

občine

Novo

sveta Mestne občine Novo mesto

Resman

sveta Mestne občine

Andreja,

podana

na 13. seji

Novo mesto, dne 29.3.2012, št. 9003-

1/2010/192

POBUDA!

Vprašanje,

VPRAŠANJE:

mesto

kdaj bo na dnevni red Občinskega

uvrščen

Odlok

o spremembah

sveta Mestne občine Novo

in dopolnitvah

Odloka

o določitvi

plovbnega režima na reki Krki.

ODGOVOR:

Mestna občina Novo mesto ima Odlok o določitvi plovbnega

režima na reki

Krki (Uradni list RS, št. 75/2006), ki je bil sprejet na podlagi

4. in 13. člena

Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) in Uredbe o
uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/06).
Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske

javne službe, okolje in

promet trenutno pripravlja nov Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki
ter ga usklajuje s preostalimi uradi znotraj občinske uprave in ga bo v čim

krajšem času posredoval v obravnavo občinskemu svetu.

Pripravila:
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VODJA URADA

IREKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za prostor
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 287,faks: 07/3939282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:

9003-1/2010/193

Datum:

19.4.2012

(1904)

OBČiNSKI SVET
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo - občinske svetnice Mojce Novak, podano na
13. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 29. 3. 2012, št. 90031/2010/193

Pobuda:
Sprejem odloka o nujnih vzdrževalnih
kvarijo izgled mesta.

delih na objektih, ki s svojim stanjem in izgledom

Odgovor:
Strokovna služba Mestne občine Novo mesto je v letu 2011 pripravila osnutek odloka o
vzdrževalnih delih na objektih, katerega pa ni posredovala županu, kot predlog za obravnavo na
občinskem svetu, saj so se na pobudo Skupnosti občin Slovenje na Ministrstvu za okolje in
prostor v mesecu juniju 2011 pričele odvijati aktivnosti v zvezi s problematiko izvajanja 6. člena
Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1).
V zvezi problematike izvajanja določb 6. člena ZGO-1 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo
priporočila št. 050-14/2008 z dne 20. 9. 2011, iz katerih izhaja, da so nekatere določbe 6. člena
neustavne in težko izvedljive v praksi, zato ministrstvo priporoča občinam, da pred uporabo
določb 6. člena zakona, izkoristijo druge možne ukrepe, kot so npr. spodbujanje in dogovarjanje
z lastniki objektov v obliki sofinanciranja.
(Priporočilo ministrstva je dostopno na:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageu
ploads/pod rocja/prostor/pdf/pri poroci lo obci n
am vzdrzevanje objektov.pdf).
Aktivnosti, ki bi jih morala Mestna občina Novo mesto izvesti, kot podlago za pripravo odloka, je
izdelava strokovnih podlag, s katerimi bi se izvedle strokovne analize in ocene, na podlagi
katerih bi se pripravil seznam vzdrževalnih del, ki bi jih bilo potrebno izvesti na posameznih
objektih, katere bi občina vključila v občinski odlok.
Po ocenah strokovne službe Mestne občine Novo mesto bi bilo potrebno v občinskem proračunu
za izdelavo strokovnih podlag in odloka predvideti približno 40.000 do 50.000 EUR, zato je
strokovna služba Mestne občine Novo mesto skladno s priporočili ministrstva predlagala, da bi
bilo predvsem z vidika racionalne porabe proračunskih sredstev in občanom prijaznejšega
pristopa, pred pripravo odloka smiselno izkoristiti naslednje ukrepe:

•
•

•

spodbujanja in dogovarjanja z lastniki nevzdrževanih objektov, kot so različne oblike
sofinanciranja del, ki so potrebna za vzpostavitev ustreznega stanja objektov,
spodbude oziroma olajšave ali poboti v zvezi s plačevanjem dajatev občini, zagotavljanje
ali nudenje pravne pomoči za reševanje lastninskopravnih in stvarnopravnih zapletov v
zvezi z objektom,
ustanoviti sklad oziroma proračunsko postavko sofinanciranja in prenove objektov, iz
katerih bi se črpala sredstva za obnovo stavb.

V kolikor zgoraj navedeni ukrepi ne bi bili učinkoviti, pa se pristopi k pripravi odloka na podlagi
določil 6. člena ZGO-1.
Predlog strokovne službe je bil upoštevan v predlogu proračuna za leto 2013 (prva obravnava) v
višini 50.000 EUR, na proračunski postavki 2305082024
(Sofinanciranje prenove fasad stavb v
mestnem jedru).

Pripravila:
~
mag. Lidija PLUTqiJ
ViŠJA SVETOVALKA

Borut NOVAK,

~~~
VODJA URADA

POSLANO:
1. naslovniku.
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