Priloga 2A - DOPOLNITEV

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Opredelitev do predlogov in pripomb k predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2019 – DOPOLNITEV
A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta
Odbor za okolje in prostor
A. Proračun ne sledi smernicam CPS (npr. ukrep 41, 47, 50, 82, 83, ...)
B. Nujno potrebno bo zagotoviti sredstva za vključevanje rešitev, ki so povezane z 3.
razvojno osjo. Navezave nove infrastrukturo na obstoječo infrastrukturo (zlasti
kolesarski promet). Potrebno bo najti ustrezne rešitve, izdelati projektno dokumentacijo
ipd, da se bodo lahko zadeve sproti gradile.
C. MONM naj subvencionira 50% vrednosti OPPNjev v kolikor projekti vsebujejo
območja, ki so neposredno vključena v pomembne vpadnice mesta, s tem, da MONM
sama določi velikost območja (npr. Ljubljanska cesta, Sedilova cesta, ipd). S tem se
bomo znebili parcialnim rešitvem, ki dolgoročno delajo nove probleme in prostor se bo
tako lahko celostno urejal.
(predlagatelj: Boštjan Pucelj)
Opredelitev župana in OU
A. Proračun oziroma aktivnosti, ki se že izvajajo tako v fazi načrtovanja, priprave projektov za
izvedbo in razpisov (predvsem v sofinancerskem smislu) sledijo smernicam CPS. Vsi
ukrepi, ki so omenjeni se že izvajajo in so v različnih fazah izvedbe.
B. Sredstva za vključevanje pri rešitvah navezave na 3. razvojno os, so zagotovljena na
obstoječih postavkah. Istočasno potekajo koordinacije z DARS in DRI glede posameznih
rešitev peš in kolesarskih poti na rešitve, ki so definirane v DLN in občinskih prostorskih
aktih. Navezave bodo usklajene.
C. MONM je že v letu 2017 in 2018 financirala pripravo prostorskih aktov, ki so neposredno
vključena v pomembne vpadnice mesta (SD OPN 4 in SD OPPN Brezovica). Tudi v letu
2019 namerava sofinancirati oziroma financirati omenjene prostorske akte. Proračunska
sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 19062001 – Planska in urbanistična
dokumentacija.
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