PREDLOG

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 10.
julija 2014, 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
Župan je obvestil Občinski svet, da je odsotnost s seje opravičila Mojca Novak. Duška
Balažek pa je 8. 7. 2014 podala odstopno izjavo z mesta romske svetnice in na seji zato ni
bila prisotna.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.10 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 37. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno sta se seje udeležila Bojan Kekec (16.18) in Milena Bartelj (16.21), tako da je bilo
na seji prisotnih skupaj 28 članic in članov.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Milena Bartelj, Franc Beg (do 18.49), mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Alojz Golob,
Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar
Zupan (18.57), Rafko Križman, Gregor Macedoni (do 18.21), Janez Malenšek, Jože Miklič,
Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt,
Martina Vrhovnik in mag. Renata Zupančič.
Opravičila odsotnost: Mojca Novak.
b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto,
• predstavniki občinske uprave:
− Sandra Boršič, v.d. vodja Kabineta župana,
− Urška Ban, v.d. direktorja Občinske uprave,
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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,
Darja Plantan, vodja Urada za davke,
mag. Janez Zore, vodja Inšpektorata,
Ana Tošić, vodja pravne službe,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Tončka Novak, Urad za šolstvo in šport,
mag. Lidija Plut, Urad za prostor,
Tomaž Praznik, Urad za prostor,
Izidor Jerala, Urad za prostor,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Peter Fabjančič Žunič, Oddelek za upravno poslovanje, in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− mag. Damir Delić, član Nadzornega odbora (pri 2. točki),
− Darja Brezovar, ravnateljica OŠ Bršljin, (pri 13. točki),
− predstavniki staršev otrok OŠ Bršljin (pri 13. točki),
− Jelka Hudoklin, Acer, d.o.o., (pri 10. točki),
− Bogdana Dražič, BD projektiranje, s.p. (pri 4. točki),
− Franc Gole,
− Nataša Jaklič, Eplan, d.o.o. (pri 12. točki - umik),
− Kristina Kovač, občanka (pri 24. 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,
− amandma k 5. točki dnevnega reda (Usklajen predlog odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2 – druga obravnava),
− dopolnitev gradiva za 20. točko dnevnega reda (Soglasje k statutom krajevnih
skupnosti),
− kadrovske zadeve (27. točka),
− poročila delovnih teles ter
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja.
Na klop pred sejo pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk
1.
V skladu s 33. in 38. členom poslovnika je župan kot predlagatelj
umaknil
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26. točko
z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
26.

Najem nepremičnin za potrebe ureditve in zagotavljanja večjega števila parkirnih
mest v Novem mestu.

V skladu s 33. in 38. členom poslovnika je Andrej Resman predlagal umik
- 12. točke dnevnega reda: Priprava odloka o delni oprostitvi plačila dela
komunalnega prispevka v posameznih primerih,
in obrazložil predlog za umik:
občinski uradniki niso izkoristili vseh možnosti, ki bi omogočile izpeljavo tega predloga; sam
ve, da taka možnost obstaja in jo bo tudi v nadaljevanju predstavil; predlog občinski upravi,
da pripravi predlog odloka tako, da se v 16. členu v poglavju »Podlage in merila za odmero
komunalnega prispevka za območje MONM« doda: »oprostitev plačila dela ali celotne
vrednosti komunalnega prispevka so možne za gradnjo vseh drugih stavb, če tako na
predlog župana odloči Občinski svet s sklepom«; oprostitve se v proračunu občine
obravnavajo v skladu z veljavnimi predpisi; na naslednji seji se sprejme sklep o delni
oprostitvi plačila komunalnega prispevka; občinski upravi predlaga, da se pri pripravi gradiva
upošteva primer občine Piran in primere dobre prakse v drugih občinah.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni: podpora predlogu A. Resmana.
Ivan Grill: podpora predlogu A. Resmana; pripravljeno gradivo kaže na birokratski pristop
uprave, kako se nekaj ne da narediti, kar pa ne drži; obstaja nekaj občin, ki so poiskale
način, kako se v posameznih primerih komunalni prispevek zniža; zadnji primer je občina
Črnomelj.
Jože Miklič v imenu Odbora za gospodarstvo: o tej točki je odbor na široko razpravljal; odbor
ne soglaša s predlaganim gradivom; občinska uprava naj ponovno pripravi gradivo tako, da
bo MO NM primerljivejša s sosednjimi občinami na Dolenjskem; podpora predlogu o umiku te
točke.
2.
Župan Alojzij Muhič je na podlagi argumentov iz razprave
umaknil
12. točko dnevnega reda:
Priprava odloka o delni oprostitvi plačila dela komunalnega prispevka v
posameznih primerih
z dnevnega reda.
z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
3.
V skladu s 33. in 38. členom poslovnika je Gregor Macedoni predlagal umik
3. točke dnevnega reda: Predlog odloka o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto – druga obravnava
ter obrazložil predlog za umik 3. točke z dnevnega reda: od prve do druge obravnave še
vedno ni prišlo do dialoga med glavnimi akterji, ki pripravljajo ustanovitev univerze in občino;
veliko pove dejstvo, da se URS ukinja v času, ko se na NAKVIS oddaja elaborat za
ustanovitev univerze.
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V razpravi sta sodelovala:
Ivan Grill: podpora predlogu G. Macedonija; občinska uprava ni sposobna izvajati postopka
ustanovitve univerze.
Matic Vidic: predlog, da URS ostane, zmanjša se le proračunsko financiranje.
Na razpravo je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto po razpravi z večino glasov proti
ni sprejel
predloga za umik 3. točke z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta.
(predlagatelj: Gregor Macedoni)
(12 ZA, 15 PROTI)
II.
Razširitev točk dnevnega reda
V skladu z določbami petega odstavka 29. člena poslovnika župan ni imel predloga za
razširitev dnevnega reda.
Gregor Macedoni: na prejšnji seji Občinskega sveta je bila podana pobuda za uvrstitev na
dnevni red točke »Sprememba obračuna komunalnih storitev« s podpisi devetih ali desetih
svetnikov; glede na predzadnji odstavek 29. člena poslovnika je zadosti, da se točka uvrsti
na dnevni red seje OS, če je zbranih četrtina podpisov; zato predlog, da se da ta točka v
obravnavo na tej seji OS.
Franc Beg: na dnevnem redu pogreša poročilo za RIC.
Na vprašanje je odgovoril župan, Alojzij Muhič, (glede predloga G. Macedonija za razširitev
dnevnega reda na sami seji je poslovnik jasen (29. in 38. člen) in ga je potrebno upoštevati).
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 pri 6., 7., 8., 9. in 12. točki:
- 6. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas,
Stranska vas in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
- 7. Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju
Veliki Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
- 8. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
- 9. Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne
službe urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek in
- 12. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
12.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog
za skrajšani postopek
4

PREDLOG
12.2 Predlog odloka o spremembah
javnega vzgojno-izobraževalnega
za skrajšani postopek
12.3 Predlog odloka o spremembah
javnega vzgojno-izobraževalnega
za skrajšani postopek
12.4 Predlog odloka o spremembah
javnega vzgojno-izobraževalnega
skrajšani postopek
12.5 Predlog odloka o spremembah
javnega vzgojno-izobraževalnega
za skrajšani postopek

in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
zavoda Osnovna šola Center – predlog
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
zavoda Osnovna šola Drska – predlog
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
zavoda Osnovna šola Grm – predlog za
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog

Pod to točko ni bilo razprave.
S K L E P, št. 683
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 bo na podlagi 101. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana obravnaval odloke
pod 6., 7., 8., 9. in 12. točko dnevnega reda
po skrajšanem postopku:
6. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas
in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
7. Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju Veliki
Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
9. Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe
urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
12. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
12.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog za skrajšani
postopek
12.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog za skrajšani
postopek
12.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog za skrajšani
postopek
12.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za skrajšani
postopek
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12.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog za skrajšani
postopek
(24 ZA, 2 PROTI)
IV.
Združitev obravnave več točk
Župan je zaradi identičnosti vsebine predlagal skupno obravnavo 6., 7. in 8. točke ter skupno
obravnavo vseh podtočk pri 12. točki:
-6: Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas,
Stranska vas in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
7: Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju
Veliki Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8: Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
- 12: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
12.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog
za skrajšani postopek
12.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog
za skrajšani postopek
12.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog
za skrajšani postopek
12.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za
skrajšani postopek
12.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog
za skrajšani postopek
Pod to točko ni bilo razprave.
S K L E P, št. 684
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave več točk
Občinski svet bo opravil

skupno obravnavo za točke 6, 7, 8 ter
skupno obravnavo za vse podtočke 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 in 12.5.
(23 ZA, 1 PROTI)
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V.
Celotni dnevni red
V skladu s 4. 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. 685
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
d n e v n i r e d:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Predlog odloka o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče
Novo mesto – druga obravnava
4. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
– druga obravnava
5. Usklajen predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas
- vzhod/2 - druga obravnava
6. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas
in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
7. Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju Veliki
Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
9. Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe
urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
10. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti – prva obravnava
11. Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica v
Novem mestu
12. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
12.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog za skrajšani
postopek
12.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog za skrajšani
postopek
12.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog za skrajšani
postopek
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13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

12.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za skrajšani
postopek
12.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog za skrajšani
postopek
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2014
Premoženjsko – pravne zadeve
14.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št.
430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke
Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem
mestu«
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol –
Gabrje
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Sanacija mestnega obzidja Šance«
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu Izgradnja mostu čez Bršljinski potok
Soglasje k statutom krajevnih skupnosti
Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom za leto
2012 za javni zavod Agencija za šport Novo mesto
Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
Obvestilo na podlagi določbe tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14)
Predlog sklepa za delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za parc. št. 1714 in 1715/2, obe KO Gorenja Straža
Kadrovske zadeve
25.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti
25.2 Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne
občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske
skupnosti
25.3 Predlog sklepa za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
25.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Drska
25.5 Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
25.6 Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otočec
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(21 ZA, 2 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
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V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: opozoril, da se pri njegovi razpravi glede postavitve spomenika
osamosvojitvenih procesov zapis popravi v smislu, da veterani ne opominjajo, temveč
spominjajo.
S K L E P, št. 686
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov
potrdil
zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 29. 5. 2014
v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka
o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – druga
obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, pred sejo pa še poročila
delovnih teles:
- Odbora za družbene dejavnosti,
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino.
Poročila delovnih teles so podali:
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni: obrazložitev svojega glasu: opozoril na nepoznavanje zakonodaje s strani
občinske uprave; ni obrazložitve za 4. sklep.
Matic Vidic: če gre samo za racionalizacijo stroškov, predlog, da se občina in URS
pogovorita in dorečeta, koliko sredstev se lahko za ta namen porabi v prihodnje in pustiti
URS-u, da v okviru teh finančnih okvirjev ustvarja naprej; če ni tako, prosi za obrazložitev.
Ivan Grill: ukinjanje URS-a po finančni plati ni potrebno; navzven je zelo pomembno, da URS
kot pravna oseba ostane; pri tej zadevi je potrebno veliko lobiranja in politične volje; univerzo
ustanovi Državni zbor z odlokom.
Ivan Bukovec: o tej zadevi se je premalo govorilo; tudi svetniki so bili premalo seznanjeni.
Zvonimir Novak: prebral komentar G. Macedonija iz revije Park, št. 4-5/98 na temo
ustanovitev univerze v Novem mestu; zakaj takrat zadržek do tega projekta, sedaj pa ta
projekt podpira; zakaj v projekt nastajanja univerze niso vključene šole visokošolskega
središča; v prostorih URS, katerega lastnik je občina, delujejo tudi FIŠ, FOŠ in FUDŠ; dokazi
za to so v poslovnem registru in v registru visokošolskih zavodov; v zvezi s tem vprašanje, ali
navedene fakultete URS-u za uporabo občinskih prostorov in stroške, ki s tem nastajajo, lete tudi plačujejo (ta trditev je izpeljana iz spletne strani Komisije za preprečevanje korupcije
oziroma »Supervizorja«); ko se išče odgovor na vprašanje, kako to, da navedene fakultete
9

PREDLOG
zastonj delujejo v občinskih prostorih, se le-ta lahko najde v sestavi različnih organov URS
(Rončević, Bukovec, Povh); delovanje navedenih v URS samo po sebi ni sporno; sporno je
to, da v njih niso delovali zgolj zaradi interesov URS, temveč tudi zaradi samih sebe oziroma
drugih institucij, s katerimi so tako ali drugače povezani; predsednik Sveta URS je svetnik G.
Macedoni; organ, ki mu predseduje, med drugim tudi sprejema in nadzira izvajanje
finančnega načrta in zaključnega računa URS, nadzira zakonitost dela in poslovanja URS ter
ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja URS; vprašanje G. Macedoniju, kaj od navedenega
je Svet URS, v zvezi z delovanjem FIŠ, FOŠ in FUDŠ v občinskih prostorih, v upravljanju
URS, storil, kaj je ugotovil in kako ukrepal?
Mag. Miroslav Berger: članstvo v Svetu URS je sprejel zato, ker je mnenja, da Novo mesto
mora imeti univerzo; to zahteva tudi gospodarstvo; že na začetku, ob nastopu mandata, je
ugotovil, da se na URS-u nihče ne ukvarja z ustanovitvijo univerze, temveč le z
ustanavljanjem fakultet, zato je Svet URS sprejel sklep, da je prioritetna naloga URS-a in
vodstva zagon postopkov za ustanovitev univerze; obrazložil aktivnosti na URS-u za začetek
priprave elaborata za ustanovitev univerze; podpira predlog za ukinitev URS-a; podpira pa
predlog, da pobudo za ustanovitev univerze vloži občina.
Gregor Macedoni (replika Z. Novaku): pričakuje opravičilo Z. Novaka za neresnice, ki jih je
navedel na prejšnji in na tej seji OS.
Milena Bartelj: kdo konkretno, z imenom in priimkom, je dal pobudo za ukinitev URS-a.
Dr. Vida Čadonič Špelič: vprašanje Z. Novaku, zakaj avtor pisanja, ki ga je prebral, sam ne
pride pred svetnike; zakaj ukinjanje URS-a ravno v tem času.
Ivan Grill (replika M. Bergerju in Z. Novaku): tudi VŠUP je bila povabljena k sodelovanju v
Konzorciju; prizadevanja za ustanovitev univerze v NM trajajo vsaj že deset let; univerzo
ustanovi Državni zbor, predlagatelji pa so lahko poslanci, Vlada RS, Državni svet ali 5.000
volivcev; FIŠ je bil ustanovljen na predlog štirih poslancev iz tega okolja, med katerimi je bil
tudi on; glasoval proti ukinitvi URS-a.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 687
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme

ODLOK
o ukinitvi javnega zavoda URS Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
2. Potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil javni zavod URS
Novo mesto ustanovljen so prenehale, zato se javni zavod Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto ukine.
3. Vse nadaljnje naloge oblikovanja Univerze Novo mesto se prenesejo na Senat
konzorcija UNM, službe Občinske uprave MO NM pa z prezaposlitvijo ene osebe
z URS Novo mesto na Občinsko upravo MO NM nudijo materialno in finančno
podporo delovanju Senata konzorcija UNM v nadaljnjem izvajanju projekta
Univerza Novo mesto.
4. Predlagatelj za ustanovitev Univerze Novo mesto je Mestna občina Novo mesto.
(15 ZA, 12 PROTI)
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K 4. točki
Usklajen predlog odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, pred sejo pa še poročilo s
skupne seje delovnih teles Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V skladu s 95. členom poslovnika pri tej točki ni bilo predlaganih amandmajev.
Uvod pri tej točki ni bil potreben.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za
okolje in prostor, s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 688
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta Kremenjak in ga sprejel z
ODLOKOM
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
2.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Usklajen predlog odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - vzhod/2 - druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še amandma župana ter poročili delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
V skladu s 95. členom poslovnika je župan predlagal amandma k predlogu odloka v drugi
obravnavi.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 689
I.
amandma
k dopolnjenemu osnutku odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna v drugi obravnavi
(predlagatelj: župan)
V tekstualnem delu predloga Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna
vas – vzhod/2 (v nadaljevanju: odlok) se spremenijo naslednje vsebine:
• v prvem odstavku 8. člena se:
- črta 6. alineja,
- spremeni vsebina 7. alineje tako, da se glasi: »gradnja priključkov na obstoječo
(mešano) kanalizacijo komunalnih odpadnih voda - po zemljiščih s parc. št. 758,
760/1, 760/2, 875/4, 876/1 in 1147/1 (k.o. Daljnji Vrh);«,
- v nadaljevanju ostale alineje ustrezno preštevilčijo;
• na koncu 28. člena se doda sedmi odstavek: »Izdelovalec projektne dokumentacije
PGD in PZI je dolžan pridobiti projektne pogoje za projektiranje vodovodnega
omrežja.«
• v 29. členu se:
- doda četrti odstavek: »Izdelovalec projektne dokumentacije PGD in PZI je dolžan
pridobiti projektne pogoje za projektiranje kanalizacijskega omrežja.«,
- spremeni vsebina četrtega (po preštevilčenju petega) odstavka tako da se glasi:
»Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno tako, da se nova
kanalizacija ob cesti C1 in C2 naveže na obstoječ (mešani) sistem južneje ob
Tržiški ulici.«
- v nadaljevanju ostali odstavki ustrezno preštevilčijo.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2 v drugi
obravnavi in ga sprejel z
ODLOKOM
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2 v drugi
obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod I.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 6., 7. in 8. točki
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo 6., 7. in 8. točke:
- 6. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas,
Stranska vas in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
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-

-

7. Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju
Veliki Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« –
prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

Gradivo za vse tri točke je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem
roku. Delovna telesa gradiv niso obravnavala.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Darja Plantan, vodja Urada za davke.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov po skrajšanem postopku sprejel programe
opremljanja in predloge odlokov za 6., 7. in 8. točko
S K L E P, št. 690
Občinski svet je sprejel
I.
Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja za kanalizacijo v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Poganci
v predloženi vsebini.
II.
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja stavbnih zemljišč »Kanalizacija v naseljih Birčna vas,
Stranska vas in Poganci«
po skrajšanem postopku v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 691
Občinski svet je sprejel
I.
Program opremljanja stavbnih zemljišč
za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik
v predloženi vsebini.
II.
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik
po skrajšanem postopku v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 692
Občinski svet je sprejel
I.
Program opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica
v predloženi vsebini.
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II.
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica
po skrajšanem postopku v predloženi vsebini.
(1. obravnava: 24 ZA, 0 PROTI, 2. obravnava: 23 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka
o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe
urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo s seje delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in promet.
Poročilo delovnega telesa je podal Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Bukovec: načeloma je za koncesionarja za izvajanje te javne službe,vendar bi bilo bolje,
da bi to področje urejala Komunala, d.o.o., iz razloga, da koncesionarji zadevo začnejo
izvajati, naredijo, potem pa se umaknejo (npr. luči na Kandijskem mostu so zanemarjene).
Mag. Miroslav Berger: zakaj izrecna navedba v gradivu, da je koncesionar lahko tudi tuja
pravna oseba, če tega pri drugih odlokih ni.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in promet.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 693
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe
urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
v predloženem besedilu.
(1. obravnava: 24 ZA, 0 PROTI, 2. obravnava: 24 ZA, 0 PROTI)
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K 10. točki
Dopolnjeni osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški
cesti – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Tomaž Praznik, Urad za prostor.
Poročilo delovnih teles sta podala:
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: moti ga predvidena dejavnost ravnanje z odpadki, ki naj bi bili tam deponirani;
strinja se, da se Dinos preseli na to lokacijo, vendar je potrebna pazljivost glede shranjevanja
škodljivih odpadkov; opozoril na previdnost zaradi bližine romskega naselja.
Na razpravo in vprašanja je na seji odgovarjal Tomaž Praznik, Urad za prostor.
Po razpravi je Občinski svet z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 694
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta
nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP A, 109/12 in Skl. US: U-I-43/13-8) zavzeti
stališča. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi
predloga prostorskega akta.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti
JP 799314, Ragovska ulica v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in promet.
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Poročilo delovnega telesa je podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: podpora predlogu; vedno je zagovarjal, da se ta ulica zapre; predlog, da se v
tej ulici, od začetka – od Ragovega, pa do same Ragovske ulice čez celo ulico Majde Šilc
prepove vožnja tovornim vozilom, razen do 7.500 kg (dostava).
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe, komunalo in promet.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 695
Občinski svet je sprejel
ODREDBO
o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica
v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo za podtočke od 12.1
do 12.5.
12.1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog za
postopek
12.2 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog za
postopek
12.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog za
postopek
12.4 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za
postopek
12.5 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog za
postopek

javnega
skrajšani
javnega
skrajšani
javnega
skrajšani
javnega
skrajšani
javnega
skrajšani

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani, pred sejo pa še poročilo delovnega telesa
občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino.
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Poročilo delovnega telesa je na seji podal Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Dr. Vida Čadonič Špelič: predlagani sklep št. 3 je nepotreben; pobuda, da se pri 4. sklepu
popravi dikcija, da se v smislu enakopravne obravnave vseh otrok zagotovijo prevozi za vse
otroke, ki bi se prešolali na drugo šolo izven svojega šolskega okoliša; prosi, da se odgovorni
do njene pobude k 4. sklepu opredelijo.
Ivan Bukovec: vzrok, da se o tej problematiki razpravlja, je nedelovanje Odbora za
spremljanje položaja romske skupnosti; če se bodo romski starši odločili za prešolanje svojih
otrok, jih morajo šole sprejeti; incidenti v šolah se ne dogajajo med poukom, temveč med
odmori in po pouku; tudi na drugih šolah se bodo dogajali incidenti, ko se bodo ti otroci
prešolali na druge šole; zakonodaje ne graditi na otrocih; sam se kot član romskega odbora
nikoli ni uspel pogovarjati z romsko svetnico, ki je tudi predsednica odbora, o problematiki v
šolah; tukaj bi morala odreagirati občina.
Matic Vidic: težave na bršljinski šoli so in s tem se je potrebno soočiti; predlog, da se
predlagane predloge sprejme.
Jiri Volt: vprašanje pri 3. Sklepu: kaj bo storil oziroma kako bo reagiral pristojni urad občine;
glede 4. sklepa se strinja z dr. V. Čadonič Špelič.
Janez Malenšek: strinjanje z M. Vidicem; bršljinsko šolo je vsekakor potrebno razbremeniti;
tisti otroci, ki bi se radi učili, se v tej šoli ne morejo, zato je prav, da se sprejme predlagane
sklepe.
Slavko Gegič: podpora predlogu sklepov; razmere so nevzdržne in potrebno je ukrepati;
status quo je potrebno preprečiti; šolski okoliši v MO NM so se že v preteklosti poskušali
združiti, vendar nikoli ni bilo prave volje.
Rafko Križman: podpora sklepom; paziti na to, da se ne bodo kršile človekove pravice vseh
udeleženih v tej zadevi.
Mag. Franci Bačar: podpora predlaganim rešitvam; od države pričakuje, da bo začela
aktivneje reševati to problematiko; sprememba zakonodaje v smislu, da se socialni transferji
vežejo na to, ali otroci obiskujejo šolo; v Ulici Brezje se nahaja največ romskega prebivalstva,
vendar tam ni nobenega, ker tudi hišne številke ni; napaka se večkrat ponavlja, res pa je, da
ulica obstaja.
Na razpravo sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo,
šport in mladino.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel naslednje sklepe:
S K L E P, št. 696
Občinski svet je sprejel
dopolnitev
predlogov sklepov pod točko 1/II, 2/II, 3/II in 4/II
(predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti),
tako, da se glasijo:
1. OŠ Center, OŠ Drska in OŠ Grm, v katero se romski učenec iz OŠ Bršljin ali OŠ
Šmihel prepisuje, zaradi prepisa ne sme oblikovati novega oddelka ali zmanjšati
število oddelkov osnovni šoli, iz katere se učenec prepisuje.
2. O vsakem zavrnjenem prepisu romskega učenca iz OŠ Bršljin in iz OŠ Šmihel in o
razlogih za zavrnitev mora šola seznaniti pristojni urad na MO Novo mesto.
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3. MO Novo mesto za vse romske učence iz OŠ Bršljin, ki se bodo prepisali v času,
predno bo možen vpis v 1. razred iz skupnih šolskih okolišev, v OŠ Center, OŠ
Drska in OŠ Grm, zagotovi organiziran prevoz do zaključka izobraževanja v
posamezni osnovni šoli.
(24 ZA, O PROTI)
S K L E P, št. 697
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
v predloženem besedilu.

S K L E P, št. 698
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
v predloženem besedilu.

S K L E P, št. 699
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
v predloženem besedilu.

S K L E P, št. 700
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
v predloženem besedilu.

S K L E P, št. 701
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
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v predloženem besedilu.
(1. obravnava: 24 ZA, 2 PROTI, 2. obravnava: 21 ZA, 2 PROTI)

K 13. točki
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
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 ter
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za Okolje in prostor, s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo, ter
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno pojasnilo na vprašanje svetnika Franca Bega glede stanja v zadevi z najemno
pogodbo za RIC je podala Ana Tošić, vodja pravne službe.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: vprašanje glede kazenske in odškodninske odgovornosti v zvezi s postopkom
za RIC in kako je glede disciplinske odgovornosti odgovornih na občini v tej zadevi.
Milena Bartelj: proti komu je vložena kazenska ovadba; kdo je odgovoren, da je disciplinska
odgovornost zastarala.
Franc Beg: zahvaljuje se za odgovor; glede mediacije je mnenja, da bi morali biti svetniki bolj
seznanjeni.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
S K L E P, št. 702
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
Poročilo
o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2014
v predloženem besedilu.
(25 ZA, 1 PROTI)
K 14. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
14.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 703
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v
lasti Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št.
2446/2, 579/5 in 580/11, vse KO 1454 - Daljnji Vrh, 864/40 KO 1484 - Šmihel pri Novem
mestu, 431/3 KO 1486 - Stopiče, 449/200 in 1365/0, obe KO 1485 - Gotna vas, 1909/2 in
1911/2, obe KO 1491 - Lakovnice, 2083/3 in 2084/3, obe KO1489 - Cerovec.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe
št. 430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
rekeKrke – Hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem
mestu«
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 704
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
SKLEP
o spremembi vrednosti pogodbe št. 430-3/2010-1806-61
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJE IN CENTRALNA
ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU«, v znesku največ 79.105,08 EUR brez DDV, za
kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe
pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol –
Gabrje
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 705
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
SKLEP
o spremembi vrednosti pogodbe
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe
pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol –
Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za
CeROD, od km 0,940 do km 1,770« za dodatna dela največ v višini 11.888,77 EUR brez
DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanji brez predhodne
objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Sanacija mestnega obzidja Šance«
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
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Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 706
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
SKLEP
o spremembi vrednosti pogodbe
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe
pri projektu »Sanacija mestnega obzidja Šance« za dodatna dela največ v višini
26.219,91 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s
pogajanji brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z
izvajalcem.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu Izgradnja mostu čez Bršljinski potok
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Gegič: kaj je razlog za povišanje vrednosti investicije.
Ivan Bukovec: isto vprašanje kot S. Gegič; kdo plača zamudne penale.
Dr. Vida Čadonič Špelič: kakšne neskladnosti med dejanskim stanjem in projektom so bile,
da je potrebno spreminjati vrednost pogodbe; kdo je vršil nadzor.
Matic Vidic: v praksi se velikokrat pojavijo stvari, ki jih pred začetkom del ne moreš
predvideti.
Na vprašanja iz razprave je na seji odgovorila Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in
investicije.

S K L E P, št. 707
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
SKLEP
o spremembi vrednosti pogodbe
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe
pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok« za več dela in dodatna dela največ
v višini 21.972,80 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s
pogajanji brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z
izvajalcem.
(19 ZA, 2 PROTI)

K 19. točki
Soglasje k statutom krajevnih skupnosti
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa novo gradivo s predlogom za soglasje 18 krajevnih skupnosti ter poročilo delovnega
telesa Občinskega sveta, in sicer Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo Komisije za statut in poslovnik je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za
statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 708
Na podlagi 71. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto je podal
soglasje
k statutom krajevnih skupnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

k Statutu Krajevne skupnosti Birčna vas,
k Statutu Krajevne skupnosti Brusnice,
k Statutu Krajevne skupnosti Bučna vas,
k Statutu Krajevne skupnosti Center,
k Statutu Krajevne skupnosti Dolž,
k Statutu Krajevne skupnosti Gabrje,
k Statutu Krajevne skupnosti Gotna vas,
k Statutu Krajevne skupnosti Kandija - Grm,
k Statutu Krajevne skupnosti Karteljevo,
k Statutu Krajevne skupnosti Ločna - Mačkovec,
k Statutu Krajevne skupnosti Mali Slatnik,
k Statutu Krajevne skupnosti Otočec,
k Statutu Krajevne skupnosti Podgrad,
k Statutu Krajevne skupnosti Prečna,
k Statutu Krajevne skupnosti Stopiče,
k Statutu Krajevne skupnosti Šmihel,
k Statutu Krajevne skupnosti Uršna sela,
k Statutu krajevne skupnosti Žabja vas.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 20. točki
Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Agencija za šport Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 709
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Agencija
za šport Novo mesto
ter s podanimi predlogi in priporočili.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 21. točki
Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: ta projekt je bil napačno zastavljen že na začetku; to je ekološka bomba;
podobno, se boji, da se bo zgodilo tudi za OPPN Straška cesta.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 710
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s Poročilom o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.
faza na dan 30. 6. 2014.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 22. točki
Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa so bila objavljena še poročila delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbor za komunalo in promet ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila s seje delovnih teles so podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 711
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 30. 6. 2014
(22 ZA, 0 PROTI)

K 23. točki
Obvestilo na podlagi določbe tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
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Uvodno obrazložitev na seji je podala Urška Ban, v.d. direktorja občinske uprave.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 712
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je v skladu z določilom tretjega odstavka
80. člena ZJN-2 seznanil z razlogi za zavrnitev vseh ponudb, prejetih za izvedbo
javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja, št. objave NMV1167/2014 z dne 16.
5. 2014 ter o odločitvi naročnika, da bo začel nov postopek javnega naročanja za
storitve čiščenja.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 24. točki
Predlog sklepa za delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za parc. št. 1714 in 1715/2, obe KO Gorenja Straža
Gradivo je bilo pred sejo objavljeno na spletni strani.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Alojzij Muhič, župan.
V razpravi sta sodelovala:
Rafko Križman: ali se to vprašanje ne da sistemsko dolgoročno urediti.
Dr. Vida Čadonič Špelič: predlog amandmaja na predlagani sklep v smislu, da bi bile poleg
parcel, ki so že zajete v gradivu (ZN Češča vas), NUSZ zmanjšal tudi za njihove ostale
parcele, ki so v ZN Podbreznik; predlog, da se obračuna celoten znesek NUSZ za vse
parcele (ZN Češča vas in ZN Podbreznik) v enaki višini iz leta 2011.
Na vprašanja in razpravo sta na seji odgovarjala Urška Ban, v.d. direktorja Občinske uprave,
in Alojzij Muhič, župan.
Alojzij Muhič, župan, je dal na glasovanje dopolnjen sklep, ki ga je predlagala svetnica dr.
Vida Čadonič Špelič.
S K L E P, št. 713
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
SKLEP
o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep, da se Kovač Kristina, Mervar
Irena in Turk Jože delno oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2014, in sicer tako, da se jim za leto 2014 za iste nepremičnine kot v letu 2011
odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v enaki višini kot v letu 2011.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 25. točki
Kadrovske zadeve
Gradiva za vse podtočke, ki jih je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, so bila objavljena na spletni strani pred sejo Občinskega sveta.

25.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 714
Občinski svet je brez razprave sprejel
I.
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je ugotovil, da je Dušici Balažek, članici
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti, dne 8.
7. 2014 prenehal mandat članice Občinskega sveta zaradi odstopa s funkcije.
II.
Sklep o razrešitvi
Občinski svet Mestne občine Novo mesto z dnem 8. 7. 2014
razreši
Dušico Balažek
−
−

kot predsednico Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti,
kot članico Komisije za statut in poslovnik.
(20 ZA, 0 PROTI)

25.2 Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: kritika, ker ni deloval Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti; člani
odbora so bili pripravljeni delovati.
Janez Malenšek: strinjanje z I. Bukovcem; tudi ni dobil odgovorov, ki jih je naslovil na
župana; v prihodnje predlaga, da se v tak odbor, v kolikor se bo oblikoval, imenuje
kompetentne ljudi, ki bodo v odboru želeli delovati.
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Rafko Križman: ob obisku romskega naselja v pogovoru z Romi, so le-ti izrazili razočaranje
nad delom romske svetnice.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 715
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
za volitve predstavnika romske skupnosti
I.
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve
predstavnika romske skupnosti v naslednji sestavi:
Maja Gorenc, Novo mesto, Šegova ulica 9,
− za predsednico:
Marjana Majster, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 8,
− za namestnico predsednice:
Cvetka Tudija, Novo mesto, Šmihel 73,
− za članico:
Duška Balažek, Novo mesto, Cesarjeva ulica 20a,
− za namestnico članice:
Ana Bevc, Novo mesto, Seidlova cesta 58,
− za članico:
Marija Padovan, Novo mesto, V Brezov log 43 a,
− za namestnico članice:
Kristina Cigler, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32,
− za članico:
Mojca Turk, Novo mesto, Ulica stare pravde 29.
− za namestnico članice:
II.
Sedež posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnika romske skupnosti je v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 9.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
(24 ZA, 0 PROTI)

25.3 Predlog sklepa za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika državljanov
RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
S K L E P, št. 716
Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno
prečiščeno besedilo ZEVP-1-UPB1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
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list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 7. 2014
sprejel
SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1.
Imenuje se komisija za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, na območju Mestne občine Novo mesto v naslednji sestavi:
−
−
−

Janez DOLTAR, Novo mesto, Seidlova cesta 68, predsednik,
Mladen GORŠE, Križe 22, član,
Milena TUDIJA, Novo mesto, Pot v gaj 24, članica.

Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov
romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima
prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi
vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Če niso
izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda odločbo.
3.
Komisija predloži volilni imenik pristojnemu organu v potrditev.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(23 ZA, 0 PROTI)

25.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Drska
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
S K L E P, št. 717
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Srečka Hudoklina, Novo mesto, Irča vas 32a,
Željko Rajak, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24,
Silvestra Vrhovnika, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 102,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Drska
za mandatno dobo štirih let.
(23 ZA, 0 PROTI)
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25.5 Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
S K L E P, št. 718
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
soglasje
k imenovanju Zofije Vitkovič, mag. farm., spec.,
za direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

25.6 Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otočec
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
S K L E P, št. 719
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
o vseh kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne šole Otočec,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje:
Špela Bagon, stanujoča Veliki Gaber 120, p. Veliki Gaber,
Sabina Erjavec, stanujoča Ulica talcev 30a, p. Straža,
Andreja Miketič, stanujoča Ulica Slavka Gruma 86, p. Novo mesto,
Gregor Mohorčič, stanujoč Skalna ulica 9a, p. Otočec,
Danica Rangus, stanujoča Šolska cesta 18, p. Otočec,
Mateja Rožman, , stanujoča Pot v dolino 49, p. Ljubljana - Dobrunje,
Matej Šiško, stanujoč Slogonsko 34, p. Kapele.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 26. 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 29. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1. 9003/2010/406 Koncesijski vtrec Jana – koncesijska pogodba – nezadovoljstvo z
odgovorom na vprašanje, št. 9003/2010/396; ukinitev vrtca na
Malem Slatniku
2. 9003/2010/407 Revizijsko poročilo za Vrtec Jana in Anton Podbevšek Teater
3. 9003/2010/408 Vrtec Janko - nezadovoljstvo z odgovorom na vprašanje, št.
9003/2010/401
4. 9003/2010/409 Nezadovoljstvo z odgovorom na vprašanje št. 9003/2010/403 –
Plačilo odškodnine družini Ajster
5. 9003/2010/410 Ponovni razpis (poziv) k legalizaciji zidanic
6. 9003/2010/411 Spomenik osamosvojitvenih procesov
7. 9003/2010/412 Zaposlovanje na Agenciji za šport
8. 9003/2010/413 Namestitev ure v sejni dvorani, ki bo kazala čas poteka razprave
posameznega razpravljalca
9. 9003/2010/414 Pojasnilo glede škodljivosti pogodbe o najemu lokala v Športni
dvorani Marof
10. 9003/2010/415 Poslovanje URS-a
11. 9003/2010/416 Urejenost zelenih površin
12. 9003/2010/417 Vzpostavitev dialoga z lokalno policijsko postajo z namenom dosega
čim večje tolerance do vožnje mladoletnih kolesarjev po površinah
za pešce
II.
Članice in člani občinskega sveta so na 30. seji Občinskega sveta dne 10. 7. 2014 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
Andrej Resman
9003/2010/418 Pobuda za ugotovitev ničnosti aneksa k pogodbi za
(ustna pobuda) Vrtec Jana
Pobuda za ugotovitev ničnosti podpisanega aneksa za Vrtec
Jana, ker ni skladen z odlokom.
Andrej Resman
2.
9003/2010/419 Naročilo idejne zasnove za adaptacijo Vrtca Pedenjped
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je res, da je MO NM pooblastila upravo Vrtca
Pedenjped, da naroči idejno zasnovo za adaptacijo vrtca
lahko v dveh variantah: obnova v obstoječem stanju in
varianta s prizidkom.
Prošnja, da se mu do 30.8.2014 dostavi pooblastilo, št.
602/9/2013/28 z dne 8.1. in dokumentacija za Vrtec Janko
oziroma se ga obvesti, kje lahko dokumentacijo prevzame.
Na vprašanje je na seji delno odgovorila Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije, na
sami seji.
Jiri Volt
3.
9003/2010/420 Rekonstrukcija objekta za tenis - gradnja nadkrite terase
(pisno vprašanje) Vprašanje, kako lahko Mestna občina Novo mesto zaprosi za
izdajo gradbenega dovoljenja in je investitor, če v občinskih
1.
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aktih (proračun 2014 itd) nikjer ni zasledil planiranja
omenjene investicije oziroma posega.
Mestna občina Novo mesto je kot investitor, dne 30.6.2014
zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo
objekta za tenis – gradnja nadkrite terase. Odgovor na
vprašanje pričakuje v roku 30 dni.

5.

6.

7.

Mag. Franci Bačar
9003/2010/421 Ureditev evidence hišnih številk, na katerih so prijavljeni
(ustna pobuda) Romi
Pobuda, da se istočasno ob pripravi volilnega imenika za
Rome uredi tudi vpis lastništva na hiše, v katerih prebivajo.
S tem bi se uredilo tudi plačilo davka na nepremičnine in
upoštevanje le-tega pri socialnih transferjih.
Ivan Bukovec
9003/2010/422 Zahvala za županov hiter odziv - odgovor na pobudo za
(ustna zahvala) postavitev spomenika osamosvojitvenih procesov in
omembe Društva Sever.
Ivan Bukovec
9003/2010/423 Zapora prometa na Ragovski ulici za tovorni promet
(ustna pobuda) Pobuda, da se v tej ulici, od začetka – od Ragovega, pa do
same Ragovske ulice čez celo ulico Majde Šilc prepove
vožnja tovornim vozilom, razen do 7.500 kg (dostava).

*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan se je, glede na to, da je bila to zadnja redna seja Občinskega sveta v tem mandatu,
zahvalil vsem svetnikom, svetnicam in prisotnim za sodelovanje na sejah v tem mandatu,
zaželel prijetne počitnice ter zaključil sejo ob 19.41 uri.

Številka: 9001-5/2014
Datum: 10. 7. 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
Oddelek za občinski svet

Seja je tonsko posneta
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