PREDLOG

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 25.
aprila 2013, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.

K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti
V skladu z drugim odstavkom 28. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.09 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 43. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno se je seje udeležilo pet svetnikov, in sicer Miloš Dular (16.10), Mojca Novak
(16.10), Franc Beg (16.38), mag. Mojca Špec Potočar (17.58), Matjaž Engel (16.11), tako da
je bilo na seji prisotnih skupaj 28 članic in članov Občinskega sveta.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Duška Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Ivan Grill, Nežka
Ivanetič, Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko
Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak,
Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina
Vrhovnik.
Odsotni: Slavko Gegič, ki je svojo odsotnost opravičil, in mag. Renata Zupančič.
b) občinska uprava:
 Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto;
 predstavniki občinske uprave:
 Borut Novak, direktor občinske uprave,
 Sandra Boršič, v.d. vodje Kabineta župana,
 Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve,
 Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
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Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Ana Tošić, vodja Oddelka za pravne zadeve,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Jure Duh, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet,
Peter Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje,
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
 Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
 Boštjan Grobler, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (pri 11. točki),
 Mateja Kaudek, Topos, d.o.o (pri 3. točki),
 dr. Blaž Rodič, Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto (pri 5. točki),
 Ladislav Jaki, Komunala Novo mesto, d.o.o. (pri 13. točki),
 predstavniki medijev.
Župan je obvestil članice in člane Občinskega sveta o objavljenih gradivih za sejo, in sicer:
 da so bila v skladu s poslovniškimi določili na spletni strani v poslovniških rokih
objavljena gradiva za vse točke dnevnega reda, razen naslednjih gradiv, ki so bila
objavljena en dan prej in na dan seje še:
 čistopis dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
 poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (kadrovske zadeve),
 poročila delovnih teles,
 odgovori na svetniške pobude in vprašanja ter
 gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda (točka 12.9 Razpis za prijavo predlogov
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti RS za leti 2013 in 2014 ter točka 12.10 Razpis za sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti
(4301-1/2012/87-MZIP).

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Razširitev dnevnega reda
Župan je na seji predlagal razširitev dnevnega reda seje z novima podtočkama:
- Razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014 in
- Razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in
zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP).
Gregor Macedoni je v okviru določanja dnevnega reda izrazil protest, ker ni bila sklicana
redna seja občinskega sveta v mesecu marcu, pač pa le korespondenčna seja; težko je
odločati o prostorskih aktih na korespondenčni seji; razpravljati bi morali tudi o strategiji s
kapitalskimi naložbami občine; posledično je preobširen dnevni red seje.
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Na razpravo je odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto.
S K L E P št. 433
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o razširitvi dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet razširja dnevni red 21. seje z novima podtočkama:
- Razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014 in
- Razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in
zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP).
(23 ZA, 0 PROTI)
II.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 434
Občinski svet je z večino glasov določil naslednji
dnevni red
21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
3. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 2) - 2. obravnava
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2012 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
5. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Dolenjski muzej Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
7. Predlog prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto uradno prečiščeno besedilo
8. Predlog odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine
Novo mesto – prva obravnava
9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
10. Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
11. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
11.1 Poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem z nepremičnim in
premičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2010 in 2011
11.2 Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2012
11.3 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto za leto
2013
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12. Premoženjsko – pravne zadeve
12.1 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za leto
2013
12.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1117/2, k.o.
1455 – Bršljin
12.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1147/6, k.o.
1460 – Šentpeter
12.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 473/2 in
473/3, obe k.o. Kandija
12.5 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2828/3, k.o.
Črešnjice
12.6 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 160/13, k.o. Šentpeter, 720/18, 720/17, 720/9, 720/13,
720/15, 720/11, 711/14, 711/11, 707/15, 707/23, 707/21, 707/19, 716/4, 711/16,
715/2, 709/7, 709/9, 710/2 in 718/2, vse k.o. Prečna
12.7 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 1900/4, 1903/3, 1903/7 in 1903/8, vse k.o. Lakovnice,
parc. št 1389/2 in 1386/3, obe k.o. Kandija, parc. št. 1158/22, k.o. Novo mesto,
parc. št. 988/2, k.o. Cerovec, parc. št. 412/3 Stopiče in parc. št. 1352/1 Bršljin
12.8 Druga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2013
12.9 Razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014 – predlog za
razširitev dnevnega reda
12.10 Razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev
in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP) –
predlog za razširitev dnevnega reda
13. Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2012
14. Predlog ugotovitvenega sklepa občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o
prostorskem načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN
MONM z OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne
občine Novo mesto, brez poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo mesto
15. Obnova voznega parka za mestni potniški promet Novo mesto
16. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
17. Kadrovske zadeve
17.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto
17.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
17.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Splošna bolnišnica Novo mesto
17.4 Predlog mnenj k imenovanju ravnateljev šol Šolskega centra Novo mesto
17.5 Informacija o izstopu svetnikov iz svetniške skupine SDS
18. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)
III.
Obravnava po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvo alinejo 92. člena Poslovnika predlagal sprejem po skrajšanem
postopku za odloka pod 4. in 6. točko dnevnega reda:
 Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2012 in
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 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Dolenjski muzej Novo mesto.
Prijav k razpravi na seji ni bilo.
S K L E P št. 435
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi predlogov odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo po skrajšanem postopku obravnaval
odloka pod točkama 4 in 6:
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2012
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Dolenjski muzej Novo mesto.
(19 ZA, 0 PROTI)
IV.
Združitve obravnave točk
Župan je v skladu z 29. členom poslovnika predlagal združitev obravnave za podtočke od 11.
1 do 11.3, za podtočke od 12.2 do 12.7 ter za podtočki 12.9 in 12.10 dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 436
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 29. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
za podtočke od 11. 1 do 11.3,
za podtočke od 12.2 do 12.7 ter
za podtočki 12.9 in 12.10.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne in 4. korespondenčne seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predloga zapisnikov 20. redne in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto sta bila objavljena na spletni strani v poslovniškem roku.
Župan je pri pregledu predloga zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta opozoril, da je v
zapisniku med prisotnimi svetniki pomotoma izpadla svetnica Nežka Ivanetič in se ji za
napako opravičil ter predlagal popravek zapisnika.
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S K L E P št. 437
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
dopolnitev zapisnika 20. seje Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto
Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto z dne 14. 2. 2013 se dopolni
tako, da se med prisotne članice Občinskega sveta doda: Nežko Ivanetič.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
 zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 14. 2.
2013 z upoštevanjem dopolnitve pod točko I,
 zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
izvedene v času od 14. do 19. 3. 2013 v predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM) – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnih teles.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je na seji podal poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je z večino glasov sprejel
S K L E P št. 438
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto in ga sprejel z
odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks
Novo mesto v predloženem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 4. točki
Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2012 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za gospodarstvo,
- Odbora za družbene dejavnosti in
- Odbora za mladino.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je podal poročilo s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Nežka Ivanetič, podpredsednica Odbora za družbene dejavnosti, in
- Jiri Volt, predsednik Odbora za mladino.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni: proračunske prerazporeditve bi morale biti svoja kategorija v obrazložitvi
zaključnega računa, iz katere bi bilo bolj razvidno, iz kje so se sredstva vzela in kam
prerazporedila; najemnina za RIC – iz dveh postavk se znesek za najemnino za RIC dviga
za novih 70.000 EUR obveznosti.
Andrej Resman: postavka kapitalski prihodki je bila pavšalno planirana glede na plan,
rebalans in realizacijo proračunske postavke; postavka bi lahko bila realno splanirana.
Franc Beg: v zaključnem računu ni v ničemer pojasnjen primanjkljaj za čistilno napravo in
najem kredita za le-to; ne strinja se z prerazporejanjem sredstev med programi, ker se o njih
ni razpravljalo ob nobenem rebalansu proračuna; najemnina za RIC – v vseh letih skupaj bo
občina dala za to lokacijo skupaj 10 mio EUR.
Franc Beg (replika): se strinja z U. Ban do tam, kjer bi morala biti navedena prikazana
sredstva za kredit za čistilno napravo; številke v gradivu bi morale biti usklajene.
Gregor Macedoni (replika): ali je prav navedeno v gradivu, da so stroški odobritve kredita v
višini 145.000 EUR oziroma 4,1%; ponovno preveriti postopke najema kredita.
Ivan Grill: predlog, da bi do naslednje seje občinska uprava pripravila podrobno obrazložitev,
kateri stroški so všteti v kvoto 4,1%; ali je to upravičeno?
Na vprašanja je na seji odgovarjala Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve.
S K L E P št. 439
Občinski svet je po razpravi z večino glasov po skrajšanem postopku sprejel
I.
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 v prvi
obravnavi v predloženi vsebini.
(19 ZA, 3 PROTI)
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II.
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 v drugi i
obravnavi v predloženi vsebini.
III.
Občinska uprava do naslednje seje Občinskega sveta posreduje obrazložitev stroškov
najema namenskega kredita za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema
in centralna čistilna naprava v Novem mestu.
(18 ZA, 2 PROTI)

K 5. točki
Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun
in finance, Odbora za gospodarstvo in Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Nežka Ivanetič, podpredsednica Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: glede na to, da občina imenuje direktorje javnih zavodov/podjetij, katerih
ustanoviteljica je, in da so le-ti odgovorni tako za finančno poslovanje kot tudi za človeške
vire v teh zavodih, predlaga, da se izvedejo ankete v teh zavodih med zaposlenimi o
zadovoljstvu z delom direktorja.
Andrej Resman: pripomba na delo občinske uprave: v letu 2012 so bili ob poročanju o
poslovanju javnih zavodov sprejeti sklepi, in sicer da občinski svet podpira vnaprejšnjo
opredelitev kriterijev o uspešnosti poslovanja javnih zavodov in da se na podlagi le-teh
podajo kasnejša letna poročila in drugič: predstavniki ustanovitelja v svetih javnih zavodov
posredujejo mnenja o letnih poročilih o poslovanju javnih zavodov; dolžnost občinske uprave
je, da spoštuje sklepe občinskega sveta; v tem primeru bi morala občinska uprava
predstavnike v svetih javnih zavodov obvestiti in jih pozvati, da ta poročila pripravijo.
Na vprašanja na seji je odgovarjal Borut Novak, direktor občinske uprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 440
1.
2.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju
javnih zavodov za leto 2012.
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto pripravi obrazložitev in ukrepe
oz. sanacijski načrt za odpravo primanjkljaja za leto 2012.
(22 ZA, 0 PROTI)
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K 6. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Dolenjski muzej Novo mesto – prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene
dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Sandra Boršić, Urada za kulturo, zdravstvo in socialo.
Poročilo delovnega telesa je na seji podala Nežka Ivanetič, podpredsednica Odbora za
družbene dejavnosti.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave po skrajšanem postopku z večino glasov sprejel
S K L E P št. 441
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(22 ZA, 1 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto uradno prečiščeno besedilo
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene
dejavnosti.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Borut Novak, direktor občinske uprave.
Poročilo delovnih teles je podala Nežka Ivanetič, podpredsednica Odbora za družbene
dejavnosti.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P št. 442
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,
ki obsega:
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS,
št. 4/2004),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/2008),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/2009),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 22/2010) in
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 16/2013).
(19 ZA, 2 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Novo
mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in
promet.
Uvodno obrazložitev je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in promet.
Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: tehnično vprašanje, zakaj MO NM za to dejavnost podeljuje koncesijo, zakaj
tega ne bi izvajala Komunala?
Gregor Macedoni: če ima občina svoja podjetja, naj obvezne gospodarske javne službe
izvaja preko njih; danes zopet daje gospodarsko javno službo iz javnega podjetja; če je en
del storitev opravljenih z osnovnimi sredstvi Komunale in njenimi zaposlenimi, kje je potem
sinergijski učinek, če npr. jutri Komunala ne dobi javnega razpisa za izvedbo teh dejavnosti;
kdo bo odgovarjal, če bomo plačevali večji strošek za izvajanje teh dejavnosti, če bo
dejavnost izvajal koncesionar; kaj se bo zgodilo z osnovnimi sredstvi Komunale, če ne bo
izvajala teh dejavnosti; v aktu ni navedenih kriterijev za izbiro koncesionarja; najnižja cena je
lahko zelo zavajujoč kriterij; ne želi, da gre kakšen javni razpis v objavo brez poprejšnje
razprave; če se bodo izkazali argumenti za razpis koncesije, predlaga, da se kriteriji za
prijavo in kriteriji za izbiro potrdijo na občinskem svetu.
Matic Vidic (replika): za naslednje leto je predviden zakon, ki predvideva, da imajo pri takih
dejavnostih socialna podjetja prednost; predlog, da se določena dela in storitve ohranijo
znotraj občine.
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Ivan Grill: nenavadno, da se taka dejavnost daje v izvajanje koncesionarju; sprašuje, zakaj
se to ne izplača delati Komunali, ki ima vse pogoje, koncesionarju se pa izplača; predlog, da
se do druge obravnave predloga odloka izdela analiza, iz katere bo izhajalo, da bo
koncesioniran način izvajanja storitve cenejši; mnenja, da se to dejavnost lahko izvaja preko
Komunale.
Ivan Bukovec: če že bo koncesionar, naj bo iz Novega mesta; je za koncesijo, če Komunala
sama ne zmore vsega sama opraviti; po mestu in ob reki Krki postaviti take zabojnike za
smeti, ki se jih ne bo dalo prevračati; poziv romski svetnici, da posreduje pri Romih glede
pregledovanja smetnjakov po stanovanjskih naseljih; kaj bo naredila občinska uprava, da se
bo začelo ljudi kaznovati?
Bojan Kekec: odlok se verjetno sprejema zato, da Komunala teh storitev ne bi več opravljala;
mnenja, da Komunala te storitve dobro opravlja; pomislek tudi zaradi tega, ker se je pred leti
v Komunali vlagalo v opremo za izvajanje teh dejavnosti, nakupili so se najsodobnejši
pometalni stroji, ki pa še zdaleč niso amortizirani; finančnih učinkov tukaj ni.
Dr. Milena Kramar Zupan: daje prednost javnim službam; ne vidi vzroka, da Komunala teh
dejavnosti ne bi izvajala tudi v bodoče; če je Komunala res predraga in neučinkovita,
obstajajo mehanizmi, da se to prepreči; obstajajo tudi zaposlitve preko javnih del, socialnega
podjetništva; proti podeljevanju koncesij tam, kjer to ni potrebno.
Dušica Balažek: se strinja z I. Bukovcem glede Romov, ki razmetujejo smeti po smetnjakih;
strinja se tudi, da občinska redarska služba kaznuje Rome, ki to počnejo; za taka dejanja
danes ni več nobene potrebe, ker Romi hrane ne potrebujejo, kvečjemu iščejo oblačila; v
prihodnosti bo potrebno taka početja prekiniti in tudi sami Romi bodo v tej smeri delovali;
strinja se, da če bo potrebno, da se tako početje kaznuje tudi s plačilnim nalogom.
Rafko Križman: tudi sama Komunala in njeni zaposleni so pozorni na to, da se občina
odpoveduje dejavnostim, ki jih Komunala opravlja; kot direktor ocenjuje, da so te storitve do
sedaj opravljali dobro; občina bi morala imeti v obrazložitvi gradiva izdelano oceno finančnih
posledic, iz katere bi bilo razvidno, kako bi sprememba organizacije te službe imela
posledice na proračun, če bi to dejavnost izvajal koncesionar; kje se bodo prikazali režijski
stroški, če se bo dejavnost res dala v izvajanje koncesionarju.
Alojz Turk: kriteriji za izvajanje dejavnosti morajo biti jasno definirani že pred objavo javnega
razpisa in obravnavani tudi na seji Občinskega sveta; koncesionar mora že pred začetkom
koncesije vedeti, kaj se razpisuje in kaj bo delal, ne pa šele po pridobitvi koncesije;
pripravljalci gradiva naj natančno upoštevajo pripombe matičnega odbora in v 7. ter 33. člen
uvrstijo vse podane sugestije in predloge.
Nežka Ivanetič: tudi v stranki Desus so razpravljali o tej temi; občinska uprava naj taksativno
našteje, kaj bi koncesionar opravljal; predlaga, da naj bi to dejavnost v prvi vrsti opravljala
Komunala, šele nato naj se razmišlja o drugih izvajalcih.
Mojca Novak: predlaga, da se naredi temeljita analiza stanja na tem področju ter vsebinski in
finančni cilji, kakšno urejenost javnih površin v mestni občini želimo imeti.
Matic Vidic (replika): ne strinja se, da se Komunali ne splača opravljaati teh del, da se ne
splača zaposlovati brezposelne, ki so delno invalidi, preko javnih del; biti tudi v podjetništvu
inovativen.
Ivan Grill (replika): glede na to, da Komunala že ima vso opremo in kader za izvajanje te
dejavnosti, ne vidi ovire, da Komunala tega ne bi mogla bolje izvajati, zato predlaga, da se
predlagani odlok umakne iz nadaljnje obravnave; ali imajo ostale mestne občine na primerljiv
način urejeno to javno službo?
Mojca Novak: obrazložitev za sprejem odloka je pomanjkljiva, zato prosi, da se pripravi
poglobljena obrazložitev, zakaj se predlaga v sprejem tak odlok; občina je ustanoviteljica
javnega podjetja Komunala in je dolžna izvajati to javno gospodarsko službo v različnih
oblikah; kaj je storila občina do sedaj v dogovorih z vodstvom Komunale glede urejanja tega
stanja?
Bojan Kekec: strinja se, da se predlog odloka umakne.
Rafko Križman: predlaga umik točke iz dnevnega reda.
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mag. Franci Bačar: o tej točki se je potrebno temeljito pogovoriti; če se bo glasovalo v 1.
obravnavi, bo glasoval za, če bo točka umaknjena, je potrebno vsebino temeljito proučiti,
predvsem 7. člen predlaganega odloka.
Na vprašanja na seji je odgovarjal Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
komunalo in promet.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 443
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
preložil razpravo in odločanje
o predlogu odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine
Novo mesto v prvi obravnavi na eno od naslednjih sej.
Pripravljalec naj do nadaljevanja razprave temeljiteje obrazloži razloge in cilje, ki
zahtevajo sprejem odloka, ter finančne učinke na proračun.
(26 ZA, 1 PROTI)

K 9. točki
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Komisije za statut in
poslovnik.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: ali se bo seje snemalo tudi z video nosilci; predlog za spremembo dikcije v
poslovniku, da če se član neupravičeno ne udeleži seje delovnega telesa trikrat v
koledarskem letu, namesto besede »lahko« predlaga, da je odbor »dolžan« podati predlog
občinskemu svetu za razrešitev tega člana; predlaga in pozdravlja predlog.
Gregor Macedoni: pozdravlja podrobnejšo ureditev svetniških skupin v občinskem svetu;
opozoril na 27. člen v poslovniku in na zmanjševanje vpliva občinskega sveta kot organa; to
naj se do drugega branja podrobneje preuči.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel sklep
S K L E P št. 444
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme poslovnik Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
2.
Pripravljalec do druge obravnave preuči podane pripombe in predloge k predlogu
poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi (16., 20., 23.
(25 ZA, O PROTI)
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K 10. točki
Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer Komisije za statut in poslovnik ter
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Poročilo delovnega telesa je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 445
Občinski svet je sprejel
I.
Spremembo predloga
Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Spremeni se besedilo 4. člena predloga Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne
občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta tako, da se glasi:
»Kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj treh (3) članov
občinskega sveta. Posamezna skupina predlagateljev lahko predlaga največ enega (1)
kandidata.«
(22 ZA, 1 PROTI)
II.
PRAVILA
za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je Občinski svet opravil skupno
obravnavo po skrajšanem postopku za vse predloge sklepov od podtočke 11.1 do 11.3.
11.1 Poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2010 in 2011
11.2 Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012
11.3 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2013
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Resman: kot je bilo dokazano v zvezi s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem
nadzoru za Vrtec Ciciban in Pedenjped za zaključni račun za leto 2010, in ki je bilo
obravnavano na 17. seji, so bila navedena dejstva neutemeljena, zavajujoča in pristranska;
poročilo med drugim obravnava tudi postopek izbire ravnatelja v Vrtcu Pedenjped Novo
mesto, s čimer je Nadzorni odbor prekoračil vsa pooblastila v konkretnem nadzoru, saj ta
postopek ni del zaključnega računa za leto 2010, ki je bil predmet nadzora; dokazano in
potrjeno je bilo, tako s strani ministrstva kot tudi protikorupcijske komisije, da so bile
ugotovitve Nadzornega odbora neresnične in da je bil postopek imenovanja ravnatelja v
skladu z zakonom; Nadzornemu odboru je bilo naloženo, da zadevo razišče in pokliče na
odgovornost pripravljalca gradiva; zahtevano je bilo da se pripravljalec gradiva odpokliče iz
Nadzornega odbora, zato sprašuje predsednico Nadzornega odbora, kaj konkretno je
Nadzorni odbor naredil glede njenega člana, mag. Damira Delića in ali je Nadzorni odbor
preveril izvedbo postopkov in nepravilnosti v poročilu.
Ivan Grill: osredotočiti se na ugotovitve, ki jih je posredoval Nadzorni odbor; župan in direktor
naj se angažirata, da bo občinska uprava korektno sodelovala s člani Nadzornega odbora in
mu omogočila delo, kot mu nalaga statut; pri pisanju odzivnih poročil se pripravljalci oziroma
odgovorne osebe niti ne podpišejo.
Na vprašanja je odgovarjala Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto.
Po razpravi je občinski svet z v večino glasov sprejel
S K L E P št. 446
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil:



z dokončnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o
opravljenem nadzoru nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto št. 032-6/2011 z dne 28. 2. 2013 ter
s predlogi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
S K L E P št. 447

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z
Letnim poročilom
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in s priporočili
Nadzornega odbora.
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S K L E P št. 448
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z
Letnim programom nadzora
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2013.
(20 ZA, O PROTI)

K12. točki
12.1 Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za leto
2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun
in finance ter Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve.
Poročila delovnih teles sta podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance ter Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Alojz Turk: predlaga dopolnitev na strani 7, pod točko 6. – uporabno dovoljenje: potrebno
popraviti iz »v začetku meseca 2013« v »začetku leta 2013«; v točki 7. – poročilo o
poslovanju mora Cerod d.o.o., dostavljati v skladu z akti Svetu županov in tako tudi županu
MO NM.
S K L E P št. 449
Po razpravi je občinski svet z v večino glasov sprejel
I.
Spremembe in dopolnitve
predloga načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za
leto 2013
Na str. 7 se:
 v 6. točki besedna zveza »v začetku meseca 2013« nadomesti z besedno zvezo »v
začetku leta 2013«;
 v 7. točki se prvi stavek glasi: »Poročila o poslovanju mora Cerod, d.o.o., redno
dostavljati v skladu z akti družbe, in sicer najmanj:«.
II.
Načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za leto 2013.
(18 ZA, O PROTI)
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12.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1117/2, k.o.
1455 – Bršljin
12.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1147/6, k.o.
1460 – Šentpeter
12.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 473/2 in
473/3, obe k.o. Kandija
12.5 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2828/3, k.o.
Črešnjice
12.6 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 160/13, k.o. Šentpeter, 720/18, 720/17, 720/9, 720/13,
720/15, 720/11, 711/14, 711/11, 707/15, 707/23, 707/21, 707/19, 716/4, 711/16,
715/2, 709/7, 709/9, 710/2 in 718/2, vse k.o. Prečna
12.7 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 1900/4, 1903/3, 1903/7 in 1903/8, vse k.o. Lakovnice,
parc. št 1389/2 in 1386/3, obe k.o. Kandija, parc. št. 1158/22, k.o. Novo
mesto, parc. št. 988/2, k.o. Cerovec, parc. št. 412/3 Stopiče in parc. št.
1352/1 Bršljin
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je Občinski svet opravil skupno
obravnavo po skrajšanem postopku za vse predloge sklepov od podtočke 12.2 do 12.7.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov (20 ZA, 0 PROTI) v paketu sprejel naslednje
sklepe
S K L E P št. 450
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1117/2, k.o. 1455 - Bršljin
1. Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 1117/2, k.o. 1455 - Bršljin, predstavlja javno
dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1117/2, k.o. 1455 - Bršljin, z
dovoljenjem za vknjižbo lastninske pravice na ime Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri predmetni
nepremičnini.
S K L E P št. 451
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1147/6, k.o. 1460 - Šentpeter
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1. Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 1147/6, k.o. 1460 - Šentpeter, predstavlja javno
dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1147/6, k.o. 1460
Šentpeter, z dovoljenjem za vknjižbo lastninske pravice na ime Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri
predmetni nepremičnini.
S K L E P št. 452
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 473/2 in 473/3,
obe k.o. 1483 - Kandija
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 473/2 in 473/3, obe k.o. 1483 Kandija, in sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njima.
S K L E P št. 453
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2828/3,
k.o. 1458 - Črešnjice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2828/3 k.o. 1458 - Črešnjice in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
S K L E P št. 454
Sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 160/13 k.o. Šentpeter, 720/18, 720/17, 720/9, 720/13, 720/15,
720/11, 711/14, 711/11, 707/15, 707/23, 707/21, 707/19, 716/4, 711/16, 715/2, 709/7, 709/9,
710/2 in 718/2, vse k.o. Prečna
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št.
160/13 k.o. Šentpeter, 720/18, 720/17, 720/9, 720/13, 720/15, 720/11, 711/14, 711/11,
707/15, 707/23, 707/21, 707/19, 716/4, 711/16, 715/2, 709/7, 709/9, 710/2 in 718/2, vse k.o.
Prečna.
S K L E P št. 455
Sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 1900/4, 1903/3, 1903/7 in 1903/8, vse k.o. Lakovnice, parc. št
1389/2 in 1386/3, obe k.o. Kandija, parc. št. 1158/22, k.o. Novo mesto, parc. št. 988/2,
k.o. Cerovec, parc. št. 412/3, k.o. Stopiče in parc. št. 1352/1, k.o. Bršljin
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št.
1900/4, 1903/3, 1903/7 in 1903/8, vse k.o. Lakovnice, parc. št 1389/2 in 1386/3, obe k.o.
Kandija, parc. št. 1158/22, k.o. Novo mesto, parc. št. 988/2, k.o. Cerovec, parc. št.
412/3, k.o. Stopiče in parc. št. 1352/1, k.o. Bršljin.

12.8 Druga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 456
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
drugo dopolnitev letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem za leto 2013 v predloženi vsebini.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z odtujitvijo nepremičnega
premoženja, ki je navedeno v drugi dopolnitvi letnega načrta razpolaganja (prodaja) z
nepremičnim premoženjem za leto 2013.
(19 ZA, 0 PROTI)

12.9 Razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014
12.10 Razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev
in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP)
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je Občinski svet opravil skupno
obravnavo za predloge sklepov od podtočke 12.9 do 12.10.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani na dan seje, isti dan pa je bilo objavljeno še
poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
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Poročilo delovnega telesa je podala Nežka Ivanetič, podpredsednica Odbora za družbene
dejavnosti.
V razpravi je sodelovala:
Dr. Milena Kramar Zupan: vpliva na proračun ne bo in podpira sprejem sklepa.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 457
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo investicija »Nakup
digitalnega aparata za slikanje pljuč v Zdravstvenem domu Novo mesto« s spremembo
odloka o proračunu za leto 2013 uvrščena v veljavni NRP za obdobje od leta 2013 do
leta 2016 ter potrjena v proračunu za leto 2013.
S K L E P št. 458
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Metka« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v veljavni NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2014.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo projekt »Energetska sanacija
vrtca Pedenjped« s spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščen v NRP za
obdobje od leta 2013 do leta 2016 ter potrjen v proračunu za leto 2015.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2012
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 459
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2012,
ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 14. točki
Predlog ugotovitvenega sklepa občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o
prostorskem načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN
MONM z OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne
občine Novo mesto, brez poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je podal poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Andrej Resman: pohvala pobudi za legalizacijo zidanic; pohvala Zavodu za turizem in
direktorju Ivu Kuljaju; zelo zainteresirani za legalizacijo svojih zidanic pa so tudi občani, ki
želijo te zidanice izkoristiti za turistične namene.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 460
S K L E P,
da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe
prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v
vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, brez poprejšnje spremembe
OPN MONM
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prve
in druge alineje 1. odstavka 56. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) glede spremembe prostorsko izvedbenih
pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za sanacijo neskladnih
gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, brez poprejšnje
spremembe občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.
2. Ugotovitev se navede v skladu s četrtim odstavkom 57. člena ZPNačrt v Sklepu o
spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih
Mestne občine Novo mesto, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Obnova voznega parka za mestni potniški promet Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet ter
Odbora za gospodarstvo.
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Uvodno obrazložitev na seji je podal Jure Duh, Urad za gospodarske javne službe, okolje in
promet.
Poročilo delovnih teles sta podala Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet in
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: zaskrbljujoče, da je v voznem parku že nekaj nevarnih vozil, ki ogrožajo
promet in potnike; taka vozila je potrebno takoj izločiti; kaj predstavljajo stroški dela
spremljajočega osebja; nestrinjanje, da ni avtobusa na Žibertovem hribu, na Velikem
Cerovcu; občina se naj odloči, kakšnega koncesionarja bo imela in kaj bo delal.
Gregor Macedoni: predlaga županu, da se na tej seji ne odloča o tej točki; opozoril na tri
stvari, ki so nedosledne v gradivu: prva zadeva je, da je v prvem odstavku napisano, da bo
porabljeno do 50% manj goriva, stroški pa vsako leto naraščajo; občina priznava
koncesionarju 5 %, ne glede na to, kaj naredi; v aneksu h koncesijski pogodbi, če se bo
potrdila, se naj opredeli določba, da po izteku koncesijske pogodbe koncedent nima
nikakršnih obveznosti.
Ivan Grill: tako pomembna tematika in finančno tako velika, da bi morali temu posvetiti več
pozornosti; predlaga sklep, kot ga je predlagal Odbor za gospodarstvo, da se na naslednji
seji razpravlja na osnovi poglobljene dokumentacije in izdelane analize, iz katere bo
razvidno, kako zadeva sploh funkcionira; zaskrbljujoče, da zaslužek od prodanih vozovnic ne
zadošča niti za pol plače šoferja avtobusa; 15.000 EUR prihodka od reklam – koncesionar bi
moral biti bolj aktiven na področju promocije in reklamiranja avtobusov.
Mag. Franci Bačar: tema te točke je obnova voznega parka za mestni potniški promet, nujno
pa je potrebno razmisliti tudi o primestnem potniškem prometu in v tej smeri poiskati rešitve.
Zvonimir Novak: mestni potniški promet ni zato, da bi pobiral ljudi od hiše do hiše; ta
dejavnost mora biti tudi rentabilna.
Dr. Milena Kramar Zupan: predlaga, da se svetnikom najprej predstavi celovita slika
mestnega potniškega prometa, ali mestni ali primestni potniški promet, šele nato se odločiti,
kakšne avtobuse se bo kupilo.
Ivan Bukovec (replika): podpira varianto primestnega potniškega prometa.
Janez Malenšek: ugotavlja, da se tukaj prepletata dve temi, in sicer nadomestiti iztrošene
avtobuse in ohraniti varnost potnikov ter ureditev zadev s koncesionarjem (pod kakšnimi
pogoji bo to dejavnost še naprej izvajal oziroma kdo jo bo); je za obnovitev voznega parka,
saj se gre za varnost potnikov.
Ivan Bukovec (replika): Ni dobil odgovora na vprašanje, kaj pomenijo stroški spremljajočega
osebja.
Gregor Macedoni: ni odgovorno, da se odloča o gradivu, ki ni realno; strinja se, da je
zamenjava vozil potrebna, ampak naj se občina o tem dogovori s koncesionarjem, s tem da
občina ne bo imela nobene obveznosti po treh letih; zapisane številke v gradivu naj bodo
realne.
Na vprašanja na seji sta odgovarjala Borut Novak, direktor občinske uprave in Jure Duh,
Urad za gospodarske javne službe, komunalo in promet.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 461

1.
Koncesionar in Mestna občina Novo mesto pričneta s postopkom obnove voznega
parka v mestnem potniškem prometu Novo mesto v sestavi vozil po varianti št. 4 z
amortizacijsko dobo deset (10) let in s predvideno dobavo vozil do 31. 12. 2013.
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2.
Predlagatelj do naslednje seje Občinskega sveta pripravi analizo stanja mestnega
potniškega prometa v Novem mestu za odločanje o vsebini oziroma načinu
organiziranja mestnega potniškega prometa v prihodnje.
(15 ZA, 6 PROTI)

K 16. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun
in finance ter Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnih teles sta podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance in Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Bojan Kekec: v poročilu se veliko omenja zamude izvajalca del in da le-ta ne želi podpisati
aneksov; v zvezi s tem ga zanima, kaj se dela brez aneksov; glede na to, da je čistilna
naprava že v obratovanju, ga zanima kakšne so vrednosti KPK, BPK in nitratov.
Rafko Križman: predlaga, da si novo čistilno napravo ogledajo vsi občinski svetniki ter Matic
Vidic.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 462
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji
projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava
v Novem mestu.
(23 ZA, 1 PROTI)

K 17. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vse
podtočke, je bilo objavljeno na spletni strani na dan seje.
17.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
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Gregor Macedoni: ob tem imenovanju bi bilo potrebno opozoriti na dve dejstvi, in sicer da je
bil Andrej Kastrevec kot nosilec Športne liste na zadnjih lokalnih volitvah potrjen s strani
koalicije za člana sveta javnega zavoda; hkrati je Športna lista v tem mandatu dosegla, da
ima tudi Športna zveza neposredno svojega predstavnika v svetu javnega zavoda; bi pa tudi
opozoril, da sta bila med kandidati dva športnika in da ne znamo vključiti olimpijcev v naše
službe.
Jiri Volt: Športna lista in Športna zveza nimata nikakršne povezave; za predsednika Športne
zveze je bil imenovan s strani športnih klubov; zveza uspešno deluje, saj je uspela pridobiti
6.600 EUR preko javnega razpisa od Fundacije za šport za delovanje novomeških športnih
klubov.
Gregor Macedoni (replika): eni in isti ljudje obvladujejo to področje.
Jiri Volt (replika): tudi v bodoče se bo trudil delati v dobrobit novomeškega športa.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 463
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Andreja Kastrevca, roj. 1968, Novo mesto, Regrča vas 69,
Igorja Lešnjaka, roj. 1964, Novo mesto, Ob težki vodi 12,
Slavka Matka, roj. 1959, Gabrje, Portoroška cesta 7,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(20 ZA, 3 PROTI)

17.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave pod to točko ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 464
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
dr. Mileno Kramar Zupan, roj. 1959, Novo mesto, V Ragov log 3,
Mitja Ličena, roj. 1977, Novo mesto, Ulica Stare pravde 41,
Ano Ponikvar, roj. 1953, Birčna vas 55 a,
Verico Turk, roj. 1962, Podgrad 13,
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za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
za mandatno dobo petih let.
(21 ZA, 0 PROTI)

17.3 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Splošna bolnišnica Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave pod to točko ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 465
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Martino VRHOVNIK, roj. 1950,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24,
za predstavnico Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(21 ZA, 0 PROTI)

17.4 Predlog mnenj k imenovanju ravnateljev šol Šolskega centra Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave pod to točko ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 466
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
o naslednjih kandidatih za ravnatelje šol na Šolskem centru Novo mesto, ki
izpolnjujejo pogoje razpisa
Sebastijanu Brežnjaku, roj. 1971, univ. dipl. inž. strojništva,
kandidatu za ravnatelja Srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto.
Biljani Bahat Vovk, roj. 1972, univ. dipl. socialna delavka,
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za ravnateljico Srednje gradbene in lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto.
Miranu Gromu, roj. 1954, univ. dipl. inž. kemije,
kandidatu za ravnatelja Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo
mesto.
Damjanu Papežu, roj. 1972, prof. zgodovine in umetnostne zgodovine,
kandidatu za ravnatelja Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo
mesto.
Mariji Račič, roj. 1964, univ. dipl. org. dela in višja medicinska sestra,
kandidatki za ravnatelja Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo
mesto.
Zlatku Zepanu, roj. 1957, prof. pedagogike in sociologije,
Kandidatu za ravnatelja Enote za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo
mesto.
(25 ZA, 0 PROTI)

17.5 Informacija o izstopu svetnikov iz svetniške skupine SDS
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave pod to točko ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 467
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z odstopno izjavo svetnikov
Andreja Resmana, Milene Bartelj, Ivana Bukovca in Vanje Kolenc iz svetniške skupine
SDS v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
2.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v postopku
sprejemanja Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto podrobneje
opredeli področje oblikovanja svetniških skupin in spreminjanje le-teh.
(21 ZA, 1 PROTI)

K 18. točki
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov občinskega sveta, podane na 20. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.

9003-1/2010/275 Brezplačno plačevanje položnic
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9003-1/2010/276 Plačilo položnice Zarje, d.o.o., za aneks v višini 42 EUR
9003-1/2010/277 Parcele na Jedinščici
9003-1/2010/278 Možnost plačevanja kazni na sedežu Občinskega inšpektorata na
Topliški cesti v Novem mestu
9003-1/2010/279 Odobritev povečanega števila vpisnih mest na Gimnazijo Novo
mesto
9003-1/2010/280 Povračilo 1. obroka kotizacije za evropsko prvenstvo v košarki
9003-1/2010/281 Najemnina za RIC
9003-1/2010/282 Zaščita interesov obstoja delovanja Zavoda za zdravstveno
varstvo Novo mesto in ukinitev državne ceste RT 920 VahtaGabrje-Trdinov Vrh
9003-1/2010/283 Plačevanje najemnine parkirnih prostorov v garaži na Topliški
cesti za potrebe RIC-a v višini 6.200 EUR mesečno
9003-1/2010/284 Poročilo Nadzornega odbora o koncesiji za javno razsvetljavo
9003-1/2010/285 Pisni zahtevek občine za vračilo kotizacije KZS v zvezi z
evropskim prvenstvom v košarki
9003-1/2010/286 Pokritost območja Mestne občine Novo mesto z optičnim
omrežjem
9003-1/2010/287 Stavba na Novem trgu 6
9003-1/2010/288 Poimenski prikaz vseh svetniških vprašanj
9003-1/2010/289 Urejanje prometa na Drski
9003-1/2010/290 Hiša Hospic v Novem mestu

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 21. seji občinskega sveta dne 25.4.2013 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1. Ivan Bukovec
9003-1/2010/291
(ustno vprašanje)

2. Rafko Križman
9003-1/2010/292
(ustna pobuda)

Mojca Novak
(ustna pobuda)

Plačilo aneksa k pogodbi z Zarjo, d.d.
Vprašanje, ali je res potrebno plačilo aneksa k pogodbi v višini
od 35 do 45 EUR (navezava na svetniški odgovor, št. 90031/2010/276)?
Sicer zadovoljen s prejšnjim odgovorom, pa vseeno dodatno
vprašanje, ali je res potrebno toliko plačati za aneks k pogodbi v
Zarji, d.d., čeprav s tem aneksom po besedah najemnikov
stanovanj niso dorekli novih vsebin.
Odstranitev ležečih policajev in sanacija cestišča na
Smrečnikovi ulici
Pobuda za odstranitev ležečih policajev na Smrečnikovi ulici.
Na Smrečnikovi ulici so se po koncu zime namestili trije ležeči
policaji. Ker je promet na tej ulici že ustaljeno bolj počasen,
tamkajšnji krajani menijo, da so ti ležeči policaji nepotrebni, zato
naj se jih odstrani.
Pobuda, da se sanacijo oziroma obnovo na Smrečnikovi ulici
uvrsti v plan proračuna, ki bo zajemala tudi obnovo/izgradnjo
pločnika in javne razsvetljave. Zaradi dotrajanosti cestišča na
Smrečnikovi ulici bi bilo potrebno zakrpati nastale luknje, ki so
posledica dolge zime.
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3. Milena Bartelj
9003-1/2010/293
(pisno vprašanje)

Zadolževanje Zarje d.d.
Vprašanje, ali je zadolževanje Zarje, d.o.o., v kvoti zadolževanja
občine? Ali je kredit, ki ga je najela Zarja d.d., v kvoti
občinskega zadolževanja?

4. Milena Bartelj
9003-1/2010/294 Plačevanje najemnine za RIC
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali RIC tekoče plačuje najemnino na Topliški cesti in
ostale stroške za delo?
*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan je vsem svetnikom in svetnicam ter prisotnim čestital k bližnjima praznikoma - dnevu
upora proti okupatorju in prazniku dela ter vsem zaželel prijetne praznike.
Župan se je zahvalil sodelujočim za sodelovanje na seji ter zaključil sejo ob 19.28 uri.
Številka: 9001-1/2013
Datum: 25. 4. 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
Oddelek za občinski svet

Seja je tonsko posneta
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