PREDLOG

Številka:
Datum:
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15. 6. 2021

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 27. maja 2021, ob 16. uri,
na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije
20. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je potekala na daljavo, s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, je pričel in vodil mag. Gregor Macedoni, župan Mestne
občine Novo mesto, ki je na začetku pozdravil članice in člane Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan, mag. Gregor Macedoni, je članice in člane Občinskega sveta seznanil, da je opravičil svoj
izostanek s seje svetnik Alojz Kobe ter da je najavila svojo zamudo svetnica Mojca Andolšek.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je župan ob 16.03 uri ugotovil, da je na seji prisotnost z glasovalno napravo potrdilo 22 članic in
članov Občinskega sveta, da je Občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in
odločanjem.
Naknadno so se seji priključili še članice in člani Občinskega sveta: Mojca Andolšek, Bojan Kekec,
Rok Mežnar, Alenka Muhič, Marjanca Trščinar Antić, Vesna Vesel in mag. Adolf Zupan, tako da
je bilo na seji dejansko prisotnih 29 članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
a) Prisotne članice in člani Občinskega sveta:
Mojca Andolšek, mag. Franc Bačar, Vesna Barborič, Ana Bilbija, Štefan David, Marko Dvornik,
Matjaž Engel, Eva Filej Rudman, Boštjan Grobler, Suzana Hočevar, Bojan Kekec, Primož Kobe,
Jasna Kos Plantan, Peter Kostrevc, Mario Krapež, Uroš Lubej, Goran Makar, Rok Mežnar, Alenka
Muhič, Janez Murn, dr. Janez Povh, Mira Retelj, Duško Smajek, Sara Tomšič, Marjanca Trščinar
Antić, Vesna Vesel, Srečko Vovko, mag. Adolf Zupan in Maja Žunič Fabjančič.
b) Odsoten član Občinskega sveta:
Alojz Kobe (opravičil izostanek).
c) Prisotni predstavniki Občinske uprave:
- mag. Gregor Macedoni, župan,
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
- dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
- Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- Anja Dragan, Skupna občinska uprava Občin Dolenjske,
- Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
- Urban Kramar, Kabinet župana,
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Janja Novosel Breščak, Oddelek za okolje in prostor,
Saša Sršen, Kabinet župana,
Suzana Virc, Urad za finance in splošne zadeve ter
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

d) Ostali prisotni:
- Ksenija Avsec, GPI d.o.o. (pri 3. točki dnevnega reda),
- dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (pri 8. točki
dnevnega reda),
- mag. Marko Vrhovšek, predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (pri
10. točki dnevnega reda) in
- predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je obvestil članice in člane Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, da so bila naknadno pred sejo, na spletni strani občine objavljena še naslednja gradiva:
- dopolnitev gradiva pri 4. točki: Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek,
- dodatna obrazložitev gradiva na predlog delovnih teles pri 5. točki: Predlog Odloka o
prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in
Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem
mestu – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek,
- popravek in dopolnitev gradiva ter dodatna obrazložitev gradiva na predlog delovnega
telesa pri 6. točki: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava,
- popravek in dopolnitev gradiva ter druga dopolnitev gradiva pri 7. točki: Predlog Odredbe
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto,
- dopolnitev gradiva pri 10. točki: Predlog Letnega programa športa v MO Novo mesto za
leto 2022,
- predlog amandmajev svetnika Uroša Lubeja k predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto ter k predlogu
Odredbe o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto,
- poročila s sej delovnih teles ter
- poročilo župana.
Pred sejo pa je bil na spletni strani objavljen še čistopis predloga dnevnega reda 20. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan, mag. Gregor Macedoni, je v skladu s tretjim odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto

-

umaknil
predlog za skrajšani postopek pri 6. točki: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek ter
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7. točko: Predlog Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto
z dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
-

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto niso imeli predlogov za umik točk
z dnevnega reda 20. seje.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je
župan predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 346
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave določil naslednji
dnevni red
20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas zahod/1 – prva obravnava
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava - predlog za skrajšani
postopek
5. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni
občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in
javnih sanitarijah v Novem mestu - prva obravnava - predlog za skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
7. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-a - individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na
zemljišču parc. št. 1656, k.o. Novo mesto - identifikacijska št. 2177
8. Predlog Soglasja samostojnima visokošolskima zavodoma FINI Novo mesto in VŠ Grm
Novo mesto k pripojitvi javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z
namenom ustanovitve javne univerze v JV regiji s sedežem v Novem mestu
9. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022
10. Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:
Prva dopolnitev (I) programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za
leto 2021
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11. Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
11.2 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika soustanovitelja v Upravni odbor
Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
11.3 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v svet
javnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto
11.4 Predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Mestni občini Novo mesto
11.5 Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban
11.6 Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja Organizacijske enote Višja
strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
12. Poročilo župana
13. Vprašanja in pobude članic in članov ter odgovori
(22 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)
IV.
Združitev obravnave točk
Župan in svetniki niso imeli predlogov za združitev obravnave točk.
V.
Skrajšani postopek
Župan je na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predlagal
skrajšani postopek za obravnavo 4. in 5. točke:
4.
Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog
za skrajšani postopek
5.
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni
občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in
javnih sanitarijah v Novem mestu – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
S K L E P, št. 347
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 4. in 5. točko:
4.
Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog
za skrajšani postopek
5.
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni
občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in
javnih sanitarijah v Novem mestu – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(21 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila 22. 4.
2021, je bil v poslovniškem roku objavljen na spletni strani občine.
Ker pri tej točki ni bilo prijav k razpravi, je župan prešel h glasovanju o predlogu zapisnika 19.
redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 348
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila 22. 4. 2021,
v predloženem besedilu.
(21 ZA, 0 PROTI; 22 PRISOTNIH)

K 3. točki
Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas –
zahod/1 – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Bučna vas zahod/1 v prvi obravnavi.
Poročili delovnih teles sta podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− Eva Filej Rudman, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
V razpravi pri tej točki so sodelovali: Alenka Muhič (zahvala glede posredovanja kapacitetne
analize, vezano na priključek na Ljubljansko cesto; 1. Iz rezultatov simulacije izhaja, da bi bilo
potrebno pred koncem planske dobe leta 2023 poleg priključka, ki je predviden v OPN, zgraditi
tudi notranje cestno omrežje v območju urejanja Bučna vas – zahod in rekonstruirati krožno
križišče KR 3, v priključku tudi za Ždinjo vas; OPPN ne rešuje celovito prometne problematike,
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zato predlog, da se ta zadeva vključi tudi v OPPN ozirom se celovito reši, ker vemo, da je že
danes promet na Ljubljanski cesti številčen; 2. Sam priključek ne upošteva pravilnika o
projektiranju priključkov, narejen je zelo ozko in brez košarastih krivin, kar bo povzročalo težave
tako glede preglednosti, ki ni bila preverjana, kot tudi glede uvoza smetarskih ter manjših tovornih
vozil), Uroš Lubej (iz OPPN izhaja, da naj bi se stanovanjski program z vsemi pripadajočimi
dejavnostmi razvijal predvsem na zahodni strani tega območja, na drugi strani pa poslovna
dejavnost – iz tega izhaja več vprašanj: ali gre za javni interes ali za zasebno pobudo; kako lahko
umik glavne vpadnice vpliva na smiselnost poslovnih prostorov; ali so poslovni prostori smiselni
samo ob glavni vpadnici; če je občina ugotovila, da to območje ni več poslovno zanimivo, ali ni
potrebno prekvalificirati celotnega območja Bučna vas - zahod iz centralno-poslovnega v nekaj
drugega; OPN je tukaj definiral poslovne dejavnosti; kako bo ta soseska živela in kakšne potrebe
bo generirala; v 45. členu OPN je napisano, da bodo stanovanjska področja planirana tako, da
bodo ustrezno oddaljena od dnevne oskrbe, zelenih površin itd. – vprašanje, kakšna je tukaj
oddaljenost od dnevne oskrbe, kakšna je dostopnost do vrtca, do šole, do pravega otroškega in
športnega igrišča; občino mora zanimati, kaj se generira s tovrstnim načrtovanjem ter ali je ta
gradnja skladna z OPN glede na 45. člen; v OPN je za območje Bučna vas – vzhod predvideno,
da se storitvene dejavnosti, rekreativne površine, ki so potrebne za stanovanjsko sosesko,
izvedejo na vzhodni strani ceste, zato vprašanje, ali bodo te predvidene površine služile tudi
zahodnemu delu ter kako se bo zagotovil varen prehod čez to cesto, ki bo še vedno agresivna
glede prometa; ali je investitor kje izrazil, kakšna skupina prebivalcev je predvidena za to
stanovanjsko sosesko; ali bo celo zahodno območje prekvalificirano glede na ugotovitve, da je
tukaj smiselna stanovanjska gradnja; prošnja, da pripravljalec gradiva do druge obravnave sliko
4 na strani 5 posreduje z večjo resolucijo, da bo lažje berljiva), Srečko Vovko (SD podpira projekte
za ljudi, s katerimi se rešuje stanovanjski problem, izboljšuje življenjski prostor ter varnost; ima
pomislek glede vhoda v to stanovanjsko sosesko in moti ga arhitekturna rešitev za ravno streho,
ki je na tem področju kritična in ne sodi v ta pokrajinski prostor).
Župan, mag. Gregor Macedoni, je pojasnil, da se bo pripravljavec gradiva do pripomb in pobud
članic ter članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podanih v prvi obravnavi,
opredelil do druge obravnave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 349
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – zahod /1
v prvi obravnavi.
2.
Pripombe in predlogi Občinskega sveta se obravnavajo kot pripombe z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(20 ZA, 0 PROTI; 25 PRISOTNIH)
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K 4. točki
Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek
Občinski svet je pri določanju dnevnega reda odločil, da bo obravnaval predlog Odloka o
spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto po skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še dopolnitev gradiva ter poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za družbene dejavnosti ter
- poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- mag. Franc Bačar, predsednik Odbora za družbene dejavnosti ter
- Eva Filej Rudman, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki so razpravljali: Uroš Lubej (vprašanje, ali so bila merila posredovana športni zvezi),
Srečko Vovko (merila se mu zdijo nejasna in bi morala biti tako postavljena, da bi si vsak lahko
izračunal končno število točk; pričakoval, da se bodo sredstva prerazporedila v korist otrok,
mladine, starostnikov in invalidov), Alenka Muhič (veliki razponi med merili oziroma številom točk;
vprašanje, kakšni so kriteriji, da se odloča v posameznem razponu; predlog se ji zdi zelo
netransparenten), Primož Kobe (pomislek glede točkovanja in meril, in sicer, ni razlik v točkovanju
med evropskim in svetovnim prvenstvom ter med olimpijskimi igrami), Boštjan Grobler (težko je
klasificirati med seboj različne športe in ustrezno postaviti merila; poziv h konkretnim predlogom
za kazalnike pri dodeljevanju sredstev), mag. Franc Bačar (odlok je bilo potrebno sprejeti; razpis
je podoben kot v sosednjih občinah; predlog za digitalno rešitev, da bi klubi lahko vpisali podatek
v digitalno tabelo in bi dobili poročilo o številu točk; cilj je, da se čim več ljudi in mladine ukvarja s
športom), dr. Janez Povh (predlog, da se naj odločitveni modeli digitalizirajo; predlog, da se doda
spremno besedilo k tabelam v predlogu besedila odloka) in mag. Adolf Zupan (vključiti je treba
tudi starejšo populacijo).
Z repliko je sodeloval mag. Franc Bačar (replika na razpravo svetnika mag. Adolfa Zupana).
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Na vprašanja in predloge iz razprave je odgovarjal župan, mag. Gregor Macedoni (pravna
podlaga za kriterije in merila; predlog za korekcijski popravek v predlogu odloka, in sicer za vnos
povezave med tekstom in tabelami).
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S K L E P, št. 350
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel

sklepe
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
1.
dopolnitev št. 1
(korekcijski popravek)
k predlogu Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi
V končnem besedilu odloka se vnese povezava med tekstom in tabelo, in sicer se v tekstu
na mestih, ki se nanašajo in sklicujejo na tabelo doda vsebinska navezava med navedbo
tabele in samo tabelo.
2.
predlog odloka
o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi
z upoštevanjem sprejete dopolnitve pod točko 1.
(22 ZA, 1 PROTI; 24 PRISOTNIH)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto v drugi obravnavi
v predloženi vsebini.
(25 ZA, 3 PROTI; 28 PRISOTNIH)

K 5. točki
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini
Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih
sanitarijah v Novem mestu – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Občinski svet je pri določanju dnevnega reda odločil, da bo obravnaval predlog Odloka o
prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in Sklepa o
cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu po
skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še dopolnitev gradiva na predlog delovnih teles ter poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
8
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-

poročilo Komisije za statut in poslovnik.

Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni
občini Novo mesto in Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih
sanitarijah v Novem mestu – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
- Eva Filej Rudman, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 351
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in
Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem
mestu v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto in
Sklepa o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem
mestu v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI; 25 PRISOTNIH)

K 6. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še popravek in dopolnitev gradiva, dodatna obrazložitev ter poročili s sej delovnih teles,
in sicer:
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−
−

poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
poročilo Komisije za statut in poslovnik.

Pri tej točki je bil vložen in pred sejo tudi objavljen amandma k predlogu Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto svetnika Uroša
Lubeja.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi.
Poročili delovnih teles sta podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− Eva Filej Rudman, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
V razpravi pri tej točki so sodelovali: Srečko Vovko (več stanovalcev se je nanj obrnilo z
vprašanjem, kako bi lahko parkirali drugi avto čim bližje stanovanju, zato predlog občinski upravi,
da bi dovolila, da se te avtomobile lahko čim bliže parkira ali pa bi stopili ljudem nasproti z nižjo
ceno dovolilnic; predlog, da bi se izdajale dvojne dovolilnice za lastnike in najemnike lokalov ter
stanovalce; stanovalcem mestnega jedra je potrebno čim bolj olajšati, da bodo ostali v mestnem
jedru in ga s tem oživljali), Uroš Lubej (pogreša uvodna pojasnila, s katerimi bi slišali, kaj župan
in uprava želita doseči; v gradivu pogreša odgovor na vprašanje, kakšen bo vpliv sprememb na
možnosti parkiranja za prebivalce mestnega jedra, tiste, ki kratkotrajno parkirajo ter zaposlene v
mestnem jedru, zato predlog, da se gradivo do druge obravnave dopolni, npr. s simulacijami, kaj
ta sprememba pomeni glede na število parkirnih mest in glede na potrebe; dobrodošla bi bila
prometna študija, ki bi pomagala odgovoriti na naslednja vprašanja: kakšno je okvirno število
stanovanjskih enot v mestnem jedru, neka ocena glede potreb stanovalcev glede parkiranja po
posameznih območjih, kakšne so potrebe poslovnih subjektov in javnih zavodov, kakšno je število
parkirišč, kako se uporabniki trenutno znajdejo s parkiranjem ter kaj je z garažnimi hišami; veliko
je nelegalnega parkiranja; v mestnem jedru je veliko »samskih domov« in tiste, ki živijo v teh
samskih domov, se diskriminira), Boštjan Grobler (odlok je zelo potreben, ima zelo pozitivno
naravo in ga podpira; amandma svetnika Uroša Lubeja se mu zdi zelo diskriminatoren glede na
tip družine) in Sara Tomšič (pohvala dopolnitvi besedila predloga odloka; predlog, da se pri
pripravi vseh predpisov presodi, kako zagotoviti pravice tujcem, ki 5 let od začetka prebivanja ne
morejo pridobiti stalnega prebivališča).
Z repliko je sodeloval svetnik Uroš Lubej (amandma je bil vložen glede na prvotno predviden
skrajšani postopek; popravljeno naknadno objavljeno gradivo ni dovolj jasno obrazložilo namena
te dodatne pobude; v mestnem jedru je skokovito naraslo število tujih delavcev, migrantov in je
vprašanje, kako tudi njih na pravičen način vključiti v življenje v mestnem jedru; krajani so se
ustrašili, da bo že tako majhno število parkirnih mest še dodatno obremenjeno).
Na vprašanja in pobude iz razprave je odgovarjal župan, mag. Gregor Macedoni (obrazložitev
glede stalnih prebivalcev in tujcev ter obrazložitev glede števila parkirišč).
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Župan, mag. Gregor Macedoni je članicam in članom Občinskega sveta pojasnil, da se bo
pripravljavec gradiva do stališč in pripomb svetnikov iz prve obravnave opredelil do druge
obravnave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 352
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi.
(23 ZA, 1 PROTI; 24 PRISOTNIH)

K 7. točki
Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-a – individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MO NM za objaket Glavni trg 27, na zemljišču
parc. št. 1656, k.o. Novo mesto – identifikacijska številka 2177
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo s seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je
obravnavalo predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-a – individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MO NM za objaket Glavni trg 27, na zemljišču
parc. št. 1656, k.o. Novo mesto – identifikacijska številka 2177.
Poročilo s seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je podal Peter Kostrevc, predsednik
odbora.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilu delovnega telesa v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki sta razpravljala: Srečko Vovko (vprašanje, ali se lahko naslednjih 5 let vsaka hiša v
tem prostoru poviša za 1 meter ter ali bo želja ostalih lastnikov stavb v bodoče ista) in mag. Adolf
Zupan (podpora predlogu ter predlog, da se vključi tudi strokovnjake).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel

S K L E P, št. 353
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel
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Sklep
o potrditvi lokacijske preveritve št.: 350-19/2020 v enoti urejanja prostora NM/14-a individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni
trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto - identifikacijska št. 2177.
(24 ZA, 0 PROTI; 25 PRISOTNIH)

K 8. točki
Predlog Soglasja samostojnima visokošolskima zavodoma Fakulteta za industrijski
inženiring Novo mesto in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k
pripojitvi javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, z namenom ustanovitve
javne univerze v jugovzhodni regiji s sedežem v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je
obravnavalo predlog soglasja samostojnima visokošolskima zavodoma Fakulteta za industrijski
inženiring Novo mesto in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k pripojitvi javni
Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, z namenom ustanovitve javne univerze v
jugovzhodni regiji s sedežem v Novem mestu.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti je podal mag. Franc Bačar, predsednik odbora.
Po poročilu delovnega telesa je župan v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
V razpravi pri tej točki so sodelovali: Srečko Vovko (pomislek o združevanju javnega in zasebnega
ter vprašanje, ali gre za nasprotje interesov), dr. Janez Povh (podpora predlogu sklepa) in mag.
Adolf Zupan (podpora predlogu sklepa).
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala župan, mag. Gregor Macedoni (pojasnilo o javnih
fakultetah) ter dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, dr. Matej Makarovič
(pojasnila glede oblikovanja univerze).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 354
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje
soglasje
k pripojitvi samostojnih visokošolskih zavodov Fakultete za industrijski inženiring Novo
mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, katerih soustanoviteljica
je Mestna občina Novo mesto, javnemu visokošolskemu zavodu Fakulteta za informacijske
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študije v Novem mestu z namenom ustanovitve javne univerze v jugovzhodni regiji s
sedežem v Novem mestu.
(26 ZA, 0 PROTI; 26 PRISOTNIH)

K 9. točki
Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še dopolnitev gradiva ter poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsedniku Odbora za družbene
dejavnosti, ki je obravnaval predlog Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto
2022.
Poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti je podal mag. Franc Bačar, predsednik odbora.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilu delovnega telesa v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 355
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
sprejme
Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022.
(23 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)

K 10. točki
Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:
Prva dopolnitev (I) programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
za leto 2021
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in članov
Občinskega sveta.
13

PREDLOG

Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 356
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se
seznani
s Prvo dopolnitvijo (I) programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
za leto 2021.
(24 ZA, 0 PROTI; 24 PRISOTNIH)

K 11. točki
Kadrovske zadeve
K 11.1 točki
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 357
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

Sklep
o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mirana Hudoklina
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za predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm.
Mandat predstavnika traja do poteka mandata članom sveta zavoda.
(23 ZA, 1 PROTI; 25 PRISOTNIH)

K 11.2 točki
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika soustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole
za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 358
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
Sklep
o imenovanju predstavnika soustanovitelja
v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
dr. Blaža Rodiča
za predstavnika soustanovitelja
v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
za štiriletno mandatno obdobje.
(23 ZA, 1 PROTI; 24 PRISOTNIH)

K 11.3 točki
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v svet javnega
zavoda Ekonomska šola Novo mesto
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
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Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 359
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
Sklep
o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto
v svet javnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Suzano Hočevar
za predstavnico ustanovitelja
v svet javnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(22 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)

K 13.4 točki
Predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Mestni občini Novo mesto
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 360
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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Sklep
o imenovanju
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Mestni občini Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Mestni občini Novo mesto
v naslednji sestavi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
Klemen Beličič, predstavnik Mestne občine Novo mesto,
Jure Duh,
predstavnik Skupne občinske uprave občin Dolenjske,
Igor Rolih,
predstavnik Javne agencije za varnost prometa RS in izpitni center
Novo mesto in za avtošole,
Jože Zupet,
predstavnik Policijske uprave / postaje Novo mesto,
Ivo Šteblaj,
predstavnik za srednje šole,
Anka Zupančič, predstavnica za osnovne šole in za področje predšolske vzgoje –
vrtci,
Darko Poštrak, predstavnik starejše populacije.

II.
Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta od njegovega imenovanja.
(24 ZA, 0 PROTI; 24 PRISOTNIH)

K 11. 5 točki
Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki je razpravljal Goran Makar (popravek k prejšnjemu sklepu glede imena člana sveta,
Iva Šteblaja).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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S K L E P, št. 361
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ciciban Novo mesto
Jožefi Zec in
Radojki Udovič.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje prednost pri imenovanju kandidatki Jožefi
Zec.
(23 ZA, 0 PROTI; 23 PRISOTNIH)

K 11.6 točki
Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja Organizacijske enote Višja
strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 362
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
h kandidaturi
Igorja Hrovatiča in
dr. Mateje Colarič Bajc
za ravnatelja / ravnateljico
Organizacijske enote Višja strokovna šola zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in
turizma.
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2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje prednost pri imenovanju kandidatki dr.
Mateji Colarič Bajc.
(23 ZA, 0 PROTI; 25 PRISOTNIH)

K 12. točki
Poročilo župana
Poročilo o aktivnostih župana je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred
sejo.
Pri tej točki je podal obrazložitev župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je brez razprave in glasovanja
seznanil
s poročilom župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in
aktivnostih Mestne občine Novo mesto.

K 13. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ter
odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in članov
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podana na 19. seji Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto:
900-0004/2021 - 362
900-0004/2021 - 363
900-0004/2021 - 364
900-0004/2021 - 365
900-0004/2021 - 366
900-0004/2021 - 367
900-0004/2021 - 368
900-0004/2021 - 369
900-0004/2021 - 370
900-0004/2021 - 371
900-0004/2021 - 372
900-0004/2021 - 373
900-0004/2021 - 374
900-0004/2021 - 375
900-0004/2021 - 376

Križišče na Ratežu in ureditev pločnika oziroma vsaj zasip jarka ob
glavni cesti Šentjernej novo mesto, da bo možna hoja ob cestišču.
Zasipanje kanala ob cesti Šentjernej-Novo mesto zaradi varnosti
krajanov
Novo mesto zame
Preureditev vozila Rudi
Stanje defibratorjev
Postavitev klopi ob Levičnikovi cesti
Cesta Vahta - Gospodična, zagotavljanje prevoznosti in javne rabe
Vpis ceste Dolž-Šolska cesta - Mrzlaka - Bukovče - Šmiklavž Pangrč Grm v kaster
Vozni red lokalnega prevoza
Novomeški obvoznici
Kanalizacija in vodovod v KS Otočec
Dokončna rekonstrukcija ceste Lešnica – Kronovo
Pločnik Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah
Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov
Ocena potresne varnosti večstanovanjskih stavb v MONM
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900-0004/2021 - 377
900-0004/2021 - 378
900-0004/2021 - 379
900-0004/2021 - 380
900-0004/2021 - 381

Kadrovska politika
Parkiranje v mestnem jedru
Športni park Portoval
Problematika pasjih iztrebkov
Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu
Novo mesto

II.
Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na 20. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto podali naslednje
pobude in vprašanja:

1.

mag. Franc Bačar
900-0007/2021 - 382
(ustno opozorilo)

Opozorilo na napako pri gradivu za 20. sejo Občinskega
sveta – Županovo poročilo
Napaka v pisnem delu Županovega poročila: namesto pri
Cerovcu je pravilno pri Leskovcu.

Jasna Kos Plantan
900-0007/2021 - 383
(ustna pobuda)

Postavitev znaka na ulici V Brezov log ter policijska
kontrola prometa
V zadnjem času je zelo velik promet in izogibanje gneče na
Ljubljanski cesti in potem se ta gneča preusmeri na ulico V
Brezov log. Ulica je na celotnem delu zelo ozka, to je tudi
šolska ulica brez pločnika in omejena s škarpo, brez
kolesarske steze ipd.. Na tem delu je situacija zelo nevarna
in pobuda za hitro ukrepanje, pobuda za postavitev
prometnega znaka pri uvozu v naselje oz. nasproti Mercator
centra. Bila je priča dogodku, ko se šolar ni imel kam
umakniti avtomobilu. Pobuda, da se čim prej postavi znak
in prošnja za policijski nadzor za upoštevanje tega znaka.

dr. Janez Povh
900-0007/2021 - 384
(ustna pobuda)

Nadzor mestnega redarstva in policije
Pomembno je, da smo ob intenzivni dinamiki investicij, ki je
dobra za našo občino, pazljivi tudi na stranske učinke teh
investicij. Bližnjice, ki jih ubirajo vozniki ali v napačno smer
ali tja, kjer to ni mišljeno, so seveda nevarne. Mestno
redarstvo v sodelovanju z občino naj blaži te posledice, da
bo čim manj nezaželene škode.

dr. Janez Povh
900-0007/2021 - 385
(ustna pobuda)

Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu
Zadovoljstvo, da se ureja oz. počasi zaključuje krožišče pri
tabletki. Verjame, da bo s tem veliko pozitivnih učinkov, in
eden med njimi tudi, da bo trenutna gneča odpravljena.
Hkrati pa lahko vsak, ki tam hodi ali vozi opazi, da je del
cestišča v smeri proti Bršljinu v dolžini okoli 300 m v izjemno
slabem stanju. Vprašane oz. pobuda, da v kolikor je še
mogoče, da se v sklopu investicije sanira tudi to cestišče, v
tem času, ko je promet tukaj vendarle oviran, da se uredi še
ta del ceste, da ne bomo v mestu potem drugo leto imeli
zastoje, ker se bo saniral ta del ceste.

2.

3.

4.
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5.

Srečko Vovko
900-0007/2021 - 386
(ustna pobuda)

Dirka po Sloveniji
Pobuda, da za čas kolesarske Dirke po Sloveniji, ki je zelo
gledana zaradi slovenskih uspehov, dirka poteka čez Glavni
trg in ne le do Glavnega trga.

Srečko Vovko
900-0007/2021 – 387
(pisno vprašanje in pobuda)

Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto
33. člen KPJS navaja, da se objavi vsota točk
posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v
postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela
plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je
dosegel nadpovprečne delovne rezultate znotraj
uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote. Glede
na 38. člen ZSPJS, ki navaja, da so plače v javnem sektorju
javne, delovna uspešnost pa je del plače, me zanima, kje
so javno objavljene točke, ki jih je posamezni javni
uslužbenec Občinske uprave MONM dosegel v celotnem
ocenjevalnem obdobju, torej od 1. julija 2020, ko se je zopet
začelo izplačevati redno delovno uspešnost na podlagi
določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in
določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).
Prosim, da se objavi ime in priimek zaposlenega, število
doseženih točk v celotnem ocenjevalnem obdobju in višino
izplačanih sredstev, ki so podlaga za izplačilo redne
delovne uspešnosti.

Uroš Lubej
900-0007/2021 – 388
(pisna pobuda)

Mladinski center in projekt Livada
Pobuda za mladinski center oz. Zavod Novo mesto. Usmeril
bi pozornost na ravnokar začeti projekt Livada. Gre za na
inovativen način zasnovano mestno površino po meri
mladih; mladim se dodeli oz. se poišče neka zelena
površina in ga potem oni sami zasnujejo in potem z njim tudi
upravljajo. Pobuda, da se projekt promovira po internetu oz.
spletni strani MO NM in socialnih omrežjih.

Maja Žunič Fabjančič
900-0007/2021 - 389
(pisno vprašanje)

Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske
ceste – 3. faza
Zanima me, ali je glede na načrtovano prenovo Šmihelske
ceste - 3. faza, ki poteka od Šmihelske ceste v smeri
šmihelskega pokopališča proti centru Novega mesta,
predvidena kot ločen pas tudi kolesarska steza, ki bi se
navezala na že izvedeno kolesarsko stezo pri prehodu čez
železniško progo. Zdaj se kolesarji vozijo po cesti (kar je na
tako prometni vpadnici nevarno) ali po pločniku za pešce.
Prostora za izvedbo je dovolj in glede na res velik cestni
promet na omenjeni cesti in veliko število kolesarjev, bi bila
umestitev z vidika varnosti zelo smiselna.

Maja Žunič Fabjančič
900-0007/2021 - 390
(pisno vprašanje)

Umestitev javnega sadovnjaka
Zanima me, ali je občinska uprava glede na veliko podobnih
dobrih praks v drugih slovenskih občinah razmišljala o tem,
da bi v mestu oz. primerni lokaciji umestila javni sadovnjak,
ki bi bil odprtega tipa in namenjen tudi druženju,
izobraževanju in preživljanju prostega časa. Dobrih učinkov

6.

7.

8.

9.
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takega sadovnjaka je veliko in poleg malega nabiralništva v
določenem času leta se lahko izvajajo za vrtce in osnovne
šole različna izobraževanja na teme o vrstah dreves,
cepljenju, čebelji paši itd. Vrste posajenih dreves so
raznolike, tako da sadeži zorijo od pomladi do pozne jeseni
(jabolka, hruške, slive, marelice ipd.). Javni sadovnjak bi
lahko povezoval Center biotehnike in turizma (obrezovanje
in izobraževanja) ter Komunala NM (košnja). Skupaj z
zainteresiranimi deležniki, nevladnimi organizacijami
(čebelarska, ekološka društva ipd.) in izobraževalnimi
institucijami (vrtci, osnovne, srednje šole in ter določene
fakultete) se lahko vzpostavi prostor, kjer prihaja do
medgeneracijskega prenosa znanj, ter se skupaj z otroki in
mladimi iz šol, vrtcev ter društev za podporo in vključevanje
starejših občanov pripravi načrt ureditve sadovnjaka.
Ana Bilbija
900-0007/2021 - 391
10. (pisno vprašanje)

Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
V medijih je bila objavljena visoka številka oseb, ki niso
vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kakšno je
stanje v naši občini?

Ana Bilbija
900-0007/2021 - 392
(pisno vprašanje)

Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu
Na 19. seji je bilo med ostalimi obravnavano tudi poslovanje
Zdravstvenega doma Novo mesto. V gradivu je bil dan
poudarek finančnemu poslovanju poslovanju. V medijih in
med občani je še posebej v zadnjih dneh zapisanih in
izrečenih veliko negativnih ugotovitev o nedostopnosti
zdravnikov v osnovnem zdravstvu in posledični
preobremenjenosti na urgenci. Vprašanji: 1. Kakšna je bila
fizična realizacija programa Zdravstvenega doma Novo
mesto za leto 2020 in kakšna v delu letošnjega leta? 2.
Kateri so največji problemi na kadrovskem področju?

mag. Adolf Zupan
900-0007/2021 - 393
(pisna pobuda)

Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze
za starejše Novo mesto v letu 2022
Pohvalno je, da je naša občina iz občine sledilke dobrim
praksam na številnih področjih postala vodilna občina. Da
je temu res tako, dokazujejo številna zelo pomembna
priznanja občini in tudi tebi. Dokaz temu je tudi bolj urejena
in privlačna občina.
Ob dolgoletnih prizadevanjih za ustanovitev javne univerze
v Novem mestu, ko bo z odločitvijo na današnji seji
občinskega sveta z ustanovitvijo ustrezne organizacijske
oz. statusne oblike storjen nov pomemben korak na tej
zahtevni poti, pa izražam prepričanje, da bi bilo prav, da se
v naši občini ustanovi tudi Univerza za starejše Novo mesto.
Spodaj v tabeli pošiljam program Univerze za starejše RICa, iz katerega je razvidno, da se financira iz članarine in
kotizacije uporabnikov. Zelo žalostno je, da se starejšim, ki
so delali 40 in več let, ne omogoči ali ne zagotovi možnosti
izobraževanja preko univerze za starejše, z ne tako velim
finančnim prispevkom oz. financiranjem programov za
starejše iz občinskega proračuna. Tu mislim o podpori javne

11.

12.
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univerze, s tem da pozabljamo na podporo k financiranju
univerze za starejše.
Predlagam, da se v proračunu za leto 2022 zagotovi
dodatna sredstva za financiranje programov za starejše, ki
pa bi morali biti kontinuirana, dolgoročna in ne kratkoročna.
S tem in opredelitvijo programov v nadaljevanju (in drugih
programov) bi ustvarili pogoje za ustanovitev Univerze za
starejše, ki jo lahko izvajal izvaja RIC.
Predlagam, da OU (lahko tudi s pomočjo ustanovitve
delovne skupine, sestavljene iz različnih strokovnjakov iz
tega področja – RIC, OU MO NM, DU…) ustanovi posebno
delovno skupino z nalogo, da do konca oktobra tega leta
pripravi vse potrebno za pričetek delovanja Univerze za
starejše z začetkom leta 2022.
mag. Adolf Zupan
900-0007/2021 - 394
(pisna pobuda)

13.

Ureditev prostora pod Tušem tudi za potrebe Šole
zdravja oz. vzdrževanje zelenice na primernem
higienskem nivoju
Posredujem prošnjo v zadnjem obdobju ponovno trideset
do štirideset (včasih celo več) udeležencev vsakodnevne
jutranje telovadbe v okviru Šole zdravja, da se uredi
uporaba te zelenice na primernem higienskem nivoju. Tako
potrebo izraža tudi več ostalih uporabnikov tega sicer lepo
urejenega prostora pod Tušem.
Šola zdravja ima od leta 2014 z MO Novo mesto sklenjeno
pogodbo za uporabo tega prostora.
V lanskem letu je Mestna občina začela to zelenico urejati
v parkovno površino, kar smo bili zelo veseli, saj mesto s
tem pridobiva večnamensko javno površino za vse
generacije. Posebno v popoldanskem času in ob vikendih
je park poln otrok in njihovih staršev. Aktivnosti na zelenici
začenjamo mi z jutranjo telovadbo, čez dan pa tudi druga
društva, ki imajo vadbo na prostem (joga, energetske
vadbe).
Ko se je prostor urejal, sem med ostalimi v pogovoru dr.
Iztoka Kovačiča spomnil, da to površino uporablja ta šola
oz. naša velika skupina občanov. Zagotovil mi je, da v novi
ureditvi ne bo prišlo do motenj v uporabi.
Žal pa zelenico in ograjeno površino uporabljajo tudi psi,
njihovi lastniki ter celo šola psov.
Smo ljubitelji psov, vendar menimo, da ta park ne sme biti
namenjen njim iz higienskih razlogov. Zjutraj, ko prihajamo
na telovadbo, so na prostoru vsak dan pasji iztrebki.
Predlog,
1. da se na vidna mesta v parku postavijo table za prepoved
gibanja psov na območju parka.
2. redarji naj pa to kontrolirajo na podlagi ustreznega
občinskega akta, ki ga imamo v občini za to področje.
3. na območju parka, ki naj bo namenjen za odrasle in
otroke, se naj namesti še nekaj parkovnih klopi.
4. ponovno pa se naj prouči smiselnost z ograjo zaprtega
prostora, ki sam po sebi privablja lastnike psov in s tem na
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žalost povzročanje nehigiene in nezdružljive uporabe
prostora za te namene.
5. predlagam še, da se naj pristojni sodelavci OU sestanejo
s predstavniki Šole zdravja in po potrebi s predstavniki
drugih uporabnikov ter podrobneje dogovorijo za najbolj
optimalno uporabo tega prostora.
mag. Adolf Zupan
900-0007/2021 - 395
(pisna pobuda)

14.

Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških
otokov – prostorov za posode za komunalne in druge
odpadke
Novomeška Komunala z uvajanjem številnih kakovostnih
storitev
večkrat
kaže
pot
ostalim
komunalnim
organizacijam, kako je treba dobro delati. Na to smo lahko
uporabniki in lastniki ponosni.
Menim pa, da je nastopil čas, da bi se dalo urejanje
ekoloških otokov nadgraditi s še bolj primerno ureditvijo –
izgradnjo nadstreškov, zaklepanjem pred neupravičeno
uporabo odpadkov, razmetavanjem odpadkov iz posod, s
čimer se onesnažuje okolica hiš in blokov.
V nekaterih KS so s tako ureditvijo ekoloških otokov že
začeli lastniki v večstanovanjskih stavbah, ponekod naj bi
tako ureditev sofinancirale KS. Prav bi bilo, da bi se to za
potrebe izgleda mesta urejalo enotno, posredno ceneje in
pod enakimi pogoji.
Zato predlagam, da kot deležnik v Komunali Novo mesto
preko pristojnih poti dosežete, da bi se v sofinanciranje in
enotno urejanje vključila Komunala ali pa se za ta namen
namenijo sredstva v občinskem proračunu.

Župan, mag. Gregor Macedoni, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ter vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je sejo zaključil ob 18.17 uri.
Seja je tonsko posneta.

Zapisala:
Maja Gorenc l.r.
višja svetovalka za občinski svet

Mag. Gregor Macedoni l.r.
župan
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