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Poročilo z 2. skupne seje odborov

NAMEN:

Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo z 2. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ki je
bila dne 24. 2. 2015, in ki se nanaša na naslednje točke predloga dnevnega reda za 4. sejo
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
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
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
11. Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na
območju Mestne občine Novo mesto
11.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih
javnih cestah in delu pokopališča na Uršnih selih
11.3 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2015
15. Predlog za obvezno razlago prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
16. Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto 2015
17. Predstavitev postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta
Poročevalca: Gregor KLEMENČIČ, predsednik Odbora za komunalo in promet
Alojz KOBE, predsednik Odbora za okolje in prostor
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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)
Po obravnavi predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino
glasov sprejela
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sklep
1.
Odbora predlagata, da se seznani vse lastnike, ki se jim s predlaganim odlokom ukinja
kategorizacija ceste in poti.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga
odloka
o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto po skrajšanem postopku.

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)
Po obravnavi predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino
glasov sprejela
sklep
1.
Odbora predlagata, da 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.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet s podanim dodatnim
predlogom sklepa podpirata sprejem predloga
odloka
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto po skrajšanem postopku.

K 6. točki
Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Novo mesto - kratek postopek
Po obravnavi predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino glasov
sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga
odloka
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
po kratkem postopku.
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K 8. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta obravnavala predlog odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi z vidika področij iz
pristojnosti odborov ter sprejela naslednje
sklepe
1.
Odbor za okolje in prostor predlaga, da se v skladu s pogodbenimi obveznostmi
Mestne občine Novo mesto v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2015
prednostno uvrsti rekonstrukcija ceste na odseku skozi Brusnice.
2.
Odbor za komunalo in promet 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.
3.
Po obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 z vidika
področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet s podanimi predlogi
podpirata sprejem predlaganega odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 v prvi obravnavi.

K 9. točki
Predlog odredbe o izvedbenih aktih k
Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
Po obravnavi predloga odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino
glasov sprejela
sklep
1.
Odbora predlagata, da strokovne službe občinske uprave preverijo skladnost
nadrejenega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto z
zakonodajo in v primeru ugotovljenega neskladja pripravijo spremembo odloka in
podrejenih aktov.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet s podanim dodatnim
predlogom sklepa podpirata sprejem predloga
odredbe
o izvedbenih aktih k
Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.
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K 11. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na
območju Mestne občine Novo mesto
Po obravnavi predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na
območju Mestne občine Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z
večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto.

11.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih
javnih cestah in delu pokopališča na Uršnih selih
Po obravnavi predloga sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih
cestah in delu pokopališča na Uršnih selih z vidika področij s pristojnosti odborov sta
odbora z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in
delu pokopališča na Uršnih selih.

11.3 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2015
Po obravnavi predloga letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2015 z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora z večino glasov
sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predlaganega letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2015.

K 15. točki
Predlog za obvezno razlago
prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Kremenjak
Po obravnavi predloga za obvezno razlago z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora
z večino glasov sprejela
sklep
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Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
obvezne razlage prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Kremenjak v predloženi vsebini.
K 16. točki
Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto 2015
Po obravnavi poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto
2015 sta odbora z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
Poslovnega plana javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., za leto 2015.

K 17. točki
Predstavitev postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta se
seznanila
s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SD OPN2.

K 18. točki
Pobude in vprašanja
1.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet predlagata županu, da se
Občinski svet in odbore obvešča o poteku na večjih infrastrukturnih projektih v Mestni
občini Novo mesto.
2.
V letu, ko Novo mesto praznuje 650-letnico, se na ožjem mestnem območju pojavlja
vse več ruševin (Novi trg, Kandijska cesta, Smrečnikova ulica…), ki kazijo podobo
Novega mesta. Zato odbora dajeta pobudo županu, da se do naslednje seje posreduje
informacija, kaj je z ruševinami na najbolj izpostavljenih mestnih lokacijah.
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