PREDLOG

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 24. novembra 2016, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo
mesto, Novo mesto, Glavni trg 7.
Sejo je pričel in vodil mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili Nina Jakovljević, Borut Škerlj
in mag. Renata Zupančič, zamudo na sejo pa je najavil dr. Janez Povh.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.07 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 24 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Naknadno so se seje udeležili svetniki/ce Vesna Vesel (16.08), dr. Janez Povh (16.13) in Bojan
Kekec (16.23), tako, da je bilo na seji skupaj prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Peter
Kostrevc, Mateja Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež,
dr. Janez Povh, Duško Smajek, Matjaž Smodiš, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar
Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik in mag. Adolf Zupan.
Opravičili odsotnost:
− Nina Jakovljević,
− Borut Škerlj in
− mag. Renata Zupančič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− mag. Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
− Meta Retar, Kabinet župana,
− Aleš Šurla, Urad za prostor in razvoj,
− Suzana Virc, Kabinet župana in
− Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
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c) Ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− amandma župana k 5. točki (Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava – skrajšani postopek),
− informacija Občinske uprave o stanju investicij v MO NM - gradnja na dan 18.12.2016,
− poročila delovnih teles.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za umik točk z dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim 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. 372
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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3. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – skrajšani postopek
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – skrajšani
postopek
6. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava
7. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
8. Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto
9. Predlog letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2017
10. Premoženjsko – pravne zadeve
10.1 Prva dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2017 – dopolnitev z Načrtom razpolaganja s premičnim
premoženjem v vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2017
10.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
11. Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic zainteresirane javnosti v Svet
zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
12. Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta
13. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu z 38. členom in prvo alinejo 101. člena poslovnika predlagal skrajšani
postopek za 5. točko:
- 5. točka: Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – skrajšani
postopek.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 373
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o sprejemu odloka po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 5. točko:
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – skrajšani
postopek
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po skrajšanem postopku.
(24 ZA, 0 PROTI)
V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave za:
− podtočki od 10.1 do 10.2 (premoženjsko-pravne zadeve).
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 374
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet bo združil obravnave za podtočki 10. točke: 10.1 in 10.2.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 375
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 20. 10. 2016 v
predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
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- Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej in Dušan Kaplan.
Na razpravo je odgovorila direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 376
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – skrajšani postopek
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za gospodarstvo,
- Odbora za družbene dejavnosti, in
- Odbora za lokalno samoupravo.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal župan mag. Gregor Macedoni.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
- Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan, Alojz Kobe, Mateja Kovačič, mag. Mojca
Špec Potočar, mag. Franc Bačar in Uroš Lubej.
Z repliko je sodeloval Alojz Kobe.
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Na razpravo odborov in svetnikov sta odgovarjala župan mag. Gregor Macedoni in direktorica
Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 377
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – skrajšani postopek
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še amandma župana ter poročila delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za gospodarstvo, ter
- Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal župan mag. Gregor Macedoni ter obrazložil vloženi
amandma k predlogu odloka.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, ter
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan, Alojz Kobe, mag. Franc Bačar, dr. Janez
Povh, Boštjan Grobler, Peter Kostrevc, mag. Adolf Zupan, Marko Dvornik, mag. Mojca Špec
Potočar in Stanislav Galič.
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Z repliko je sodeloval Alojz Kobe.
Na razpravo sta odgovarjala župan mag. Gregor Macedoni in Aleš Šurla, Urad za prostor in
razvoj.
Pri tej točki je bil predlagan županov amandma, s strani svetnikov pa amandmaji niso bili
podani.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 378
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
amandma
k predlogu odloka
o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto
V 1. členu predloga odloka se črta predzadnja alineja, ki glasi:
- » Agencija za šport Novo mesto - Športna dvorana Marof«.
(23 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto
v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(21 ZA, 3 PROTI)
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(19 ZA, 4 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
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- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič (v 9. členu dodati obveznosti izvajalca javne službe
do uporabnikov tako, da izvajalec obvezne javne službe odgovarja za povzročeno škodo,
nastalo zaradi izvajanja del, vzdrževanja ali intervencije na omrežju; v 41. členu naj se spremeni
8. alineja tako, da stroški, ki nastanejo zaradi zmrzali vodomera, ne bremenijo uporabnika, saj
vse parametre vgradnje vodomera določa izvajalec javne službe, in je tako tudi odgovoren, da
je vodomer zaščiten pred zmrzaljo).
Na razpravo sta odgovarjala župan mag. Gregor Macedoni in mag. Jože Kobe, vodja Urada za
gospodarske javne službe.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 379
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preuči predloge in pripombe, podane k predlogu o
oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič (kaj pomeni določba 8. alineje 16. člena, da lahko
izvajalec javne službe določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja
periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode in mnenje, da to s stroškovnega vidika ni
sprejemljivo za individualne uporabnike; Komisija za vloge in pritožbe je v preteklosti
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obravnavala pritožbo krajanov, iz katere je izhajalo, da ni bilo jasno opredeljeno, kaj je sestavni
del javne in kaj interne kanalizacije).
Na vprašanji iz razprave je odgovoril mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 380
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto v prvi obravnavi.
2.
Predlagatelj do druge obravnave preuči predloge in pripombe, podane k predlogu o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto v prvi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali mag. Miroslav Berger, Uroš Lubej in Dušan Kaplan.
Na razpravo sta odgovarjala župan mag. Gregor Macedoni in mag. Jože Kobe, vodja Urada za
gospodarske javne službe.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 381
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODREDBO
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)
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K 9. točki
Predlog letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2017
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali Martina Vrhovnik (v gradivu zapisati polno ime novega javnega
zavoda: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto), Uroš Lubej, Jiří Volt, Marjanca
Trščinar Antić in mag. Adolf Zupan.
Na razpravo je odgovarjala direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 382
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2017
v predloženi vsebini z redakcijskim popravkom.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
10.1 Prva dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2017 – dopolnitev z Načrtom razpolaganja s premičnim
premoženjem v vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2017
10.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
Pri sprejemanju dnevnega reda je bilo sprejeto, da se za podtočke od 10.1 do 10.2 opravi
skupna obravnava.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za komunalo in promet, ter
- Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je s skupnim glasovanjem za obe podtočki z večino
glasov (26 ZA, 0 PROTI) sprejel
S K L E P, št. 383
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
prvo dopolnitev načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – dopolnitev z Načrtom
razpolaganja s premičnim premoženjem v vrednosti nad 10.000 EUR za leto 2017
v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 384
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah, parc. št.:
513/2 (ID 6453940), k.o. 1458-Črešnjice, parc. št. 286/28 (ID 966107), k.o. 1482-Ragovo,
parc. št. 848/18 (ID 4373137), k.o. 1485-Gotna vas, parc. št. 849/10 (ID 416880), k.o. 1485Gotna vas, parc. št. 1150/3 (6278925), k.o. 1488-Hrušica, parc. št. 1150/2 (6278926), k.o.
1488-Hrušica, parc. št. 1152/2 (ID 6278928), k.o. 1488-Hrušica, parc. št. 1191/2 (ID
6278898), k.o. 1488-Hrušica, parc. št. 1191/4 (ID 6278896), k.o. 1488-Hrušica, parc. št.
1203/1 (ID 6278904), k.o. 1488-Hrušica, parc. št. 1202/2 (ID 6278903), k.o. 1488-Hrušica,
parc. št. 834/2 (ID 6278867), k.o. 1488-Hrušica, parc. št. 833/4 (ID 6278868), k.o. 1488Hrušica, parc. št. 833/6 (ID 6278862), k.o. 1488- Hrušica, parc. št. 1787/1 (ID 2694535), k.o.
1492-Stranska vas, parc. št. 1393/6 (ID 2907853), k.o. 1490-Težka voda, parc. št. 400/5 (ID
342580), k.o. 1458-Črešnjice, parc. št. 550/14 (ID 3736785), k.o. 1485-Gotna vas, parc. št.
558/19 (ID 6369012), k.o. 1485-Gotna vas, parc. št. 232/4 (ID 6550474), k.o. 1448-Prečna,
parc. št. 732/14 (ID 1949446), k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, parc. št. 732/21 (ID
731294), k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, parc. št. 732/22 (ID 2410533), k.o. 1484Šmihel pri Novem mestu, parc. št. 769/29 (ID 6523268), k.o. 1492-Stranska vas, parc. št.
769/32 (ID 6523281), k.o. 1492-Stranska vas, parc. št. 771/14 (ID 6523254), k.o. 1492Stranska vas, parc. št. 781/1 (ID 6523260), k.o. 1492-Stranska vas, parc. št. 295/2 (ID
1414166), k.o. 1501-Vinja vas, parc. št. 514/1 (ID 907913), k.o. 1501-Vinja vas, parc. št.
517/3 (ID 5273687), k.o. 1501- Vinja vas.

K 11. točki
Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov/ic zainteresirane javnosti v Svet
zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 385
Sklep
o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti
v Svet zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Zlatko Gazvoda, OŠ Center Novo mesto,
Marjanco Trošt, Vrtec Ciciban Novo mesto,
za predstavnici zainteresirane javnosti
v Svet zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Ustno poročilo pri tej točki je podal 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 in aktivnostih Mestne občine
Novo mesto.

K 13. 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 17. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
9001-6/2016 – 328 Izgradnja nadstrešnice pri OŠ Center
2.
9001-6/2016 – 329 Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za
sofinanciranje raziskovalne dejavnosti
3.
9001-6/2016 – 330 Zabojniki za smeti na Vrhovčevi ulici
4.
9001-6/2016 – 331 Filtriranje vode in čiščenje vodnjaka na Glavnem trgu
5.
9001-6/2016 – 332 Javna razsvetljava na Drski
6.
9001-6/2016 – 333 Semaforizacija križišča na Belokranjski cesti
7. 9001-6/2016 – 334 Tajni trgovinski sporazumi CETA in TTIP
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8.
9.
. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9001-6/2016 – 335 Mestna drevesa
9001-6/2016 – 336 Narodni dom
9001-6/2016 – 337 Odstranitev nekdanje čistilne naprave Novoteks
Odmor za malico v občinski upravi
Nakup zemljišč za avtobusno obračališče v Gabrju
Taksa za gozdne poti
Čiščenje poti od njive do silosa za hrambo krme
Modifikacija odloka o cestne prometu v Novem mestu
Pobuda za brezplačno oddajo poslovnih prostorov v najem TV Novo
mesto
9001-6/2016 – 344 Pobuda da Komunala Novo mesto ob izdaji računov obvesti vse
uporabnike o možnosti združevanja računov in o potrebnem postopku
9001-6/2016 – 338
9001-6/2016 – 339
9001-6/2016 – 340
9001-6/2016 – 341
9001-6/2016 – 342
9001-6/2016 – 343

Odvodnjavanje na parkirišču na Straški cesti
Narodni dom
Kamere in varnost na avtobusni postaji
Koši za odpadke na Marofu
Povračila danih sredstev po smrti prejemnika
Brezplačni prevoz na mestnem avtobusu za upokojence in
študente Mestne občine Novo mesto

18.
19.
20.
21.
22.
23.

9001-6/2016 – 345
9001-6/2016 – 346
9001-6/2016 – 347
9001-6/2016 – 348
9001-6/2016 – 349
9001-6/2016 – 350

24.

9001-6/2016 – 351 Izlivi iz kanala meteorne kanalizacije pri Kandijskem mostu

25.
26.

9001-6/2016 – 352 Stanje števila bobrov na območju mesta
9001-6/2016 – 353 Saniranje stopnišča iz sprehajališča na koncu Pugljeve ulice v smeri
Loke na ulico Na bregu

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 18. seji Občinskega sveta, dne 24. 11. 2016, podali
naslednje
pobude in vprašanja
1. Mag. Adolf Zupan
9001-7/2016 – 354 Ureditev pešpoti pri Kulturnem centru Janeza Trdine
(ustna pobuda) Ponovna pobuda za ureditev pešpoti in dovozne poti do
Kulturnega centra Janeza Trdine.
2. Mag. Adolf Zupan
9001-7/2016 – 355 Strokovna priprava možnih ukrepov izboljšanja prometne
(ustna pobuda) varnosti v naselju Ragovo
Pobuda za strokovno pripravo možnih ukrepov izboljšanja
prometne varnosti v naselju Ragovo, ki je po oceni več
vaščanov te vasi slaba in po njihovi oceni pomeni veliko
nevarnost za otroke, starejše in tudi ostale vaščane in
obiskovalce te vasi.
Utemeljitev:
Ta je razvidna iz pisma, prejetega na KS Majde Šilc v eobliki. Vsebina iz tega pisma je enaka oz. podobna tudi
pričakovanjem, ki so jih vaščani že večkrat posredovali
članom sveta KS.
V nadaljevanju kopija pisma, ki je označena v narekovajih,
in sicer:
»Pišem zaradi srečanja (sestanek varnostnega sveta KS s
sokrajani) KS Majde Šilc, ki ga boste imeli danes. Pišem kot
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PREDLOG

mama dveh otrok, ki je vsakodnevno v naselju Ragovo, za
katerega sploh ne boste namenili veliko pozornosti. Zame je
varnost pomembna, sama pa vidim, da otroka v tej idilični
vasi nista varna zaradi prometa. Za to vidim dva krivca,
vrtec in vaško gostilno. Starši, ki hodijo iz/v vrtec, ne vozijo
počasi, kar me zelo preseneča, saj imajo sami otroke, za
katere verjetno tudi želijo varnost v prometu. Vsakodnevno
se vozijo skozi vas, pa nikakor ne pomislijo na vaške otroke.
Drugi problem pa so obiskovalci vaške gostilne, ki
nepotrebno vozijo skozi vas.
Jezi me, da moramo vedno paziti na ta promet, sama si
nikakor ne upam pustiti otroke same na dvorišču in cesti. Ko
smo bili mi majhni, ni bilo teh problemov, ker toliko prometa
sploh ni bilo.. Ne vem kaj lahko naredite za to, ampak za
varnost otrok se splača potruditi. Sama se jezim na voznike,
verjetno mislijo, da sem zmešana. Ko bo prišlo do nesreče,
bo prepozno. Mogoče bi opozorili obiskovalce vrtca in
gostilne, njihove lastnike... Sama bom še naprej na preži na
cesti in po svoje bom reagirala.«
KS Majde Šilc bo poskušala izvesti tiste ukrepe, ki jih lahko
sama (pogovor z vodstvom vrtca, lastnikom lokala in drugo).
Morda bi v naselju namestili tudi znake, ki bi omejili hitrost
na 10 km/h (glej znak v prilogi pdf). Strokovno pripravljene
predloge bi po pripravi predstavili vaščanom oz. sokrajanom
in v sodelovanju z njimi sprejeli dokončno rešitev.

3.

4.

5.

6.

Mateja Kovačič
9001-7/2016 – 356 Ureditev nelegalnega postajališča na odcepu Andrijaničeve
(ustna pobuda) ceste proti Kosovi dolini
Pobuda za ureditev nelegalnega postajališča na odcepu
Andrijaničeve ceste proti Kosovi dolini. Pobuda za
namestitev večjih košev za smeti in opozorilne table z
vsebino, ki prepoveduje onesnaževanje narave.
Na tem mestu se ustavlja veliko število avtomobilov, ki
puščajo ogromne količine odpadkov, ki so razpršeni po
okolici in kazijo izgled narave.
Mateja Kovačič
9001-7/2016 – 357 Ureditev ograjenega prostora/igrišča za pse
(ustna pobuda) Pobuda za ureditev ograjenega prostora, ki bi služilo
namenu igrišča za pse, npr. v bližini večjih stanovanjskih
naselij.
Martina Vrhovnik
9001-7/2016 – 358 Pridružitev Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo
(ustno in pisno vprašanje) mesto k fakultetam za ustanovitev univerze v Novem mestu
Vprašanje Mestni občini Novo mesto, kdaj bo dala odgovor
na dopis Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo
mesto v zvezi s podajo ne/soglasja k pridružitvi fakultetam
za ustanovitev univerze v Novem mestu.
Uroš Lubej
9001-7/2016 – 359 Vzpostavitev politike do dreves v Novem mestu
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se občina problematike dreves loti na bolj
sistematičen način, in sicer:
− občina naj pripravi kvalitetno evidenco mestnih dreves;
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− občina naj pripravi načrt zelenih površin z ustrezno izbiro
drevja, izborom sadik, kvalitetnim sajenjem in primernim
ter rednim vzdrževanjem;
− občina naj pripravi načrt vzdrževanja mestnih dreves (od
sajenja in zalivanja, do obrezovanja in odstranjevanja);
− občina naj pri izboru izvajalca postavi kriterij, da mora
izvajalec imeti poleg ustrezne motorne opreme tudi
ustrezno strokovno znanje.
Odnos Mestne občine Novo mesto do dreves in njihovega
vzdrževanja v preteklih letih ni bil ustrezen. Kar nekaj
primerov v zadnjem času je bilo, ki so upravičeno vzbudile
nezadovoljstvo med našimi občani. Med njimi je najbolj
značilen primer Straške ceste, češnja ob Kandijskem mostu,
ciprese na Šmihelskem pokopališču, vzdrževanje dreves na
Glavnem trgu.
Najbolj značilen primer je Straška cesta, kjer je nastala več
deset tisoč evrov visoka neposredna škoda. Škode, ki je
bila storjena, ker drevesa niso opravljala svoje funkcije,
finančno ne moremo oceniti, vendar prav tako ni
zanemarljiva.
7.

Uroš Lubej
9001-7/2016 – 360 Umirjanje prometa v mestnem jedru – Prešernov trg,
(ustna in pisna pobuda) Kapiteljska ulica, Muzejska ulica
Pobuda, da občina preuči smotrnost dveh možnosti:
− širitev koridorja za pešce, pri čemer se ustrezno
zmanjšajo koridorji za avtomobile. To naj se uporabi
tam, kjer je to nujno zaradi gostote prometa (na
Prešernovem trgu do razcepa te ulici pri miniparku pred
APT);
− umiri avtomobilski promet na 10 km/h ter vzpostavi
mešano cono za pešce, kolesarje in avtomobiliste.
Zgornji del Prešernovega trga, Kapiteljska cesta,
Muzejska ulica).
Prometni režim na ulici Prešernov trg, Kapiteljski ulici in
Muzejski ulici (pri vhodu v Dolenjski muzej oziroma nad
Zavodom za zdravstveno varstvo) je neustrezen.
Avtomobilskemu prometu je namenjen preširok koridor,
medtem ko je pešcu varna hoja onemogočena. Na cestišču
zarisan hodnik za pešce je bistveno preozek oziroma je
ponekod prekinjen s svetlobnimi jaški, ki pešca prisilijo, da
stopi na cestišče.
To je nevarno oziroma krši pravilo, da bi morali imeti
šibkejši udeleženci v prometu prednost pred močnejšimi.
Poleg tega vozniki avtomobila velikokrat agresivno vozijo
po cestišču, čeprav so na njem pešci – k temu pa jih
spodbujajo neustrezne oznake vozišča.
8. Uroš Lubej
9001-7/2016 – 361 Ureditev ustreznih parkirišč za kolesarje za vse vrtce,
(ustna in pisna pobuda) osnovne in srednje šole v Mestni občini Novo mesto
Pobuda, da Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z
vrtci, osnovnimi šolami in srednjimi šolami uredi ustrezna
parkirišča za kolesa na območju naših šol.
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Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh
ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično
pa onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo
energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj
gospodarstva. Promet je kljub velikemu napredku in dvigu
življenjske ravni postal resna grožnja okolja in kakovosti
življenja v mestih. V Sloveniji so se emisije iz prometa od
osamosvojitve podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh
emisij toplogrednih plinov. V urbanih okoljih je postal promet
eden glavnih onesnaževalcev ozračja (prašni delci,
dušikovimi oksidi in ozon) in zelo pomemben dejavnik
preoblikovanja prostora.
Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba
vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih
stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi
naravnih virov.
Tako piše v razlagi pojma trajnostna mobilnost na spletnih
straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Tam med
dolgoročnimi ukrepi navajajo tudi ureditev parkirišč za
kolesa. (vir. MIP –
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Dog
odki/Kaj_je_trajnostna_mobilnost.pdf).
Na deklarativni ravni je tudi Mestna občina Novo mesto
pristopila k zagovoru trajnostne mobilnosti ter tudi iz tega
naslova prejema državna sredstva (Program ukrepov iz
odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto št. 354-35/2014 (2002) z dne 2. 12.
2014).
V Trajnostni urbani strategiji Novo mesto 2030 UKREP
II.3.3: Izkoriščen potencial kolesarjenja navaja pod tretjo
alineo: Vzpostavitev varnega parkiranja koles. V izdelavi je
tudi celostna prometna strategija, ki bo uredila oz. dala
določene smernice in ukrepe. Mestna občina Novo mesto je
tudi prva med občinami pričela projekt Kolesarju prijazno
podjetje, kjer natančno določa pogoje za smiselno ureditev
parkirnih mest za kolesarje (zaposlene, obiskovalce,
šolarje). V izdelavi je tudi Katalog urbane opreme za
urejanje javnega prostora MO NM, ki bo predvidoma
končan aprila 2017.
Zakaj kolesarska parkirišča:
Zelo pomemben del urbanega kolesarjenja je tudi varno
parkiranje.
Zakaj šole:
Otroci imajo do šole razdaljo, ki jo večinoma enostavno
lahko prehodijo peš ali opravijo s kolesom, v kolikor bomo
zagotovili varne kolesarske poti okoli šol in urejeno
parkiranje, bomo zmanjšali motorni promet okoli šol. Otroke
moramo v otroštvu navadili, da je kolo varno prevozno
sredstvo in mu omogočili kvalitetno parkiranje. Danes se
dogaja, da otroci kolesa zaklepajo ob drevesa, naslanjajo
na fasado. S tem motijo okolico, uničujemo infrastrukturo
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kot rastlinja. Trenutna stojala so povsod neprimerna, saj
kolesa poškodujejo, jih ni mogoče primerno zakleniti, poleg
tega pa imajo pristojni na šolah vrsto težav z naročanjem,
ker odkrivajo 'toplo vodo'. Ker bodo sedaj stojala
predpisana, bo zadeva enostavnejša za izvedbo. Del
parkirišč naj bo tudi podstreho.
Finančni vidik:
Kolesarska stojala zagotovo niso brezplačna, so pa zelo
dosegljiva, v kolikor se bo našla enostavna rešitev (vzor je
ljubljanski primer). Poleg tega bi lahko privabili donatorje za
ta konkreten projekt, saj si določena podjetja v našem
okolju že sama prizadevajo za zeleno in kolesarsko razvito
deželo.
Predlagamo, da MONM z pristojnimi na šolah za vsako šolo
predpiše okvirno število parkirnih mest za kolesa (na
podlagi št. otrok in zaposlenih), skupaj z šolo predlaga
lokacijo parkirnih mest. Poleg tega naj bo prednostno
opremljena tista šola, ki v ta namen odstopi tudi kakšno
parkirišče sedaj namenjeno za avtomobil. Sama fizična
ureditev stojal za kolesa naj se izvede po dokončanju
Kataloga urbane opreme, do takrat pa naj se naredi
ustrezen načrt in zagotovi finančna sredstva.
Tako bo MONM pokazala prvi in konkreten učinek
trajnostne mobilnosti. Gre za velik učinek z majhnimi
finančnimi vložki. Tako bo uredila okolico šol ter otrokom in
staršem dala možnost izbire. Projekt in izvedba se lahko
začne takoj, saj za to ni potrebno nobenega gradbenega
dovoljenja ali velikih posegov v prostor. Zgled in vodilo pri
izvedbi naj bo Zdravstveni dom Novo mesto. Po uspešni
ureditvi parkirišč za kolesa na šolah in vrtcih, predlagamo,
da se v letu 2018 na enak način uredijo parkirišča pred
vsemi javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina
Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto naj k ozaveščanju zavodov o
pomenu tovrstnih ukrepov pripomore z ustreznim pozivom
prek svojih predstavnikov v svetih javnih zavodov.
9.

Alojz Kobe
9001-7/2016 – 362 Zagotovitev dodatnih sredstev za projekte v rebalansu
(ustna in pisna pobuda) proračuna za leto 2017
Pobuda, da se pri pripravi proračuna oziroma rebalansa za
leto 2017 zagotovi sredstva za projekte:
- rekonstrukcija ceste skozi Brusnice: cesta je tako ozka, da
se težko srečata dve vozili, poleg tega nima pločnika, kar
je vsak dan smrtna grožnja osnovnošolcem, ki po tej cesti
hodijo v OŠ Brusnice. V skladu s sporazumi in aneksi
med MO Novo mesto in KS Brusnice, vezanih na Cerod,
bi morala biti rekonstrukcija ceste v Brusnicah izvedena
že najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih
sredstev.
- križišče Ratež: v skladu s sporazumi in aneksi med MO
Novo mesto in KS Brusnice, vezanih na Cerod, bi morala
biti rekonstrukcija križišča na Ratežu izvedena že
najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih
17
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sredstev).
- uvrstitev in obnova lokalne ceste Zajčji vrh – Dolž: cesta je
popolnoma dotrajana. Za obnovo je že pripravljena
ustrezna dokumentacija. Vsako odlašanje z obnovo bo
kasnejše stroške obnove bistveno povečalo.
- uvrstitev in ureditev pločnika Gumberk- Ratež: otroci
hodijo peš ca 1,6 km do avtobusne postaje na Ratežu, po
cesti, široki cca. 4 m, kjer je ogromno tovornega prometa.
Ob dejstvu, da na cesti sploh ni možno srečanje dveh
vozil, je hoja ob cestišču za pešce smrtna grožnja.
- obnova in rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč grm: cesta
je v zelo slabem stanju in je ožja od 4 m. Za prevoz otrok
z avtobusom je zelo nevarna. Ker je to najkrajša
povezava Bele Krajine z vzhodnim delom občine, jo
uporabljajo tudi za dovoz odpadkov na deponijo v
Leskovcu.
- obvozna Šmihelska cesta: poznan je cestno prometni
problem, do katerega prihaja zaradi velikega števila
dijakov in študentov Šolskega centra. Idejni osnutek nove
obvozne Šmihelske ceste to zagato odlično rešuje.
Predlagamo, da se za ta projekt, katerega seveda v večini
v prihodnosti financira DRSC, da se zagotovijo vsaj
sredstva za izdelavo prostorskih aktov ter projekta za
priključek na Šolski center.
- uvrstitev in izvedba projekta ureditve parkirišč in
avtobusne postaje v Gabrju.

10. Stanislav Galič
9001-7/2016 – 363 Odprtje mostu na Smrečnikovi ulici za promet
(ustno vprašanje) Vprašanje, kdaj bo odprt most na Smrečnikovi ulici za
promet?
Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Alojz Golob
9001-7/2016 – 364 Agenda 2000 – mesto po meri invalidov
(ustno vprašanje) Vprašanje, kdaj bo Mestna občina Novo mesto začela
izvajati Agendo 2000 – mesto prijazno invalidom.
Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

11.

12. Jiří Volt

13. Jiří Volt

9001-7/2016 – 365 Postavitev košev za odpadke in košev za živalske iztrebke
(ustna pobuda) pri teniških igriščih v ŠP Portoval
Pobuda za postavitev in ureditev košev za odpadke ter
košev za živalske iztrebke pri teniških igriščih v ŠP Portoval.
9001-7/2016 – 366 Postavitev opozorilnih tabel ob poplavah in neprehodnosti
(ustna pobuda) mostu čez reko Krko na Loki
Pobuda za namestitev opozorilnih tabel ob poplavah in
neprehodnosti lesenega mostu čez reko Krko na Loki. Table
z opozorilom neprehodnosti mostu naj se namestijo npr. že
pri Pošti na Novem trgu oziroma na drugi strani mostu, pri
trgovskem centru Tuš, z namenom, da so pešci pravočasno
seznanjeni in po nepotrebnem ne hodijo do mostu.
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14. Mag. Franc Bačar
9001-7/2016 – 367 Vpis nepremičnin v lastni občine v kataster stavb in
(ustna pobuda) zemljiški kataster ter vpis sprememb na stavbah v register
nepremičnin
Pobuda, da občina kot dober zgled občanom svoje
nepremičnine vpiše v kataster stavb in zemljiški kataster ter
spremembe na njenih stavbah vpiše v register nepremičnin
(npr. obnova fasade, strehe).
Obstaja tudi osem let star sklep Nadzornega odbora, da MO
NM poskrbi za vpis parkirne hiše Portoval, ki pa še ni
realiziran.
15. Mag. Franc Bačar
9001-7/2016 – 368 Ukinitev statusa javnega dobra na par.št. 2288/1, k.o.
(pisna pobuda) Stopiče
Pobuda za ukinitev statusa javnega dobra na parc.št.
2288/1, k.o. 1486 Stopiče.
Parcela je del funkcionalnega zemljišča OŠ Stopiče in
Športne dvorane Stopiče.
16. Borut Škerlj
9001-7/2016 – 369 Pešpoti ob reki Krki - za sodiščem in protipožarna
(pisno vprašanje in (ne)varnost
pobuda) Vprašanje, zakaj ni zagotovljenega dovoza in dostopa do
reke Krke pri sodišču in pobuda, da se dovoz in dostop
primerno uredita in omogoči povečanje požarne varnosti in
dvigne kvaliteta bivanja v mestnem jedru.
S strani občana iz mestnega jedra sem opozorjen, da ni
urejene dovozne poti do reke Krke pri Okrožnem sodišču na
Jerebovi cesti. Izostanek ogroža požarno varnost stavb na
področju Šolske in Jerebove ulice in s tem mesta. Pot je
potrebna tudi za dostop prebivalcev do reke Krke in
omogočanje sprehajanja ob reki. Pešpoti okoli reke Krke so
predmet številnih pobud nevladnih organizacij in bo
ugoditev pobudi zagotovo pozitivno sprejeta. Zato na
prošnjo občana in ob posluhu do pobud "pešfolk"
sprašujem, zakaj ni zagotovljenega dovoza in dostopa do
reke Krke pri sodišču in dajem pobudo, da se dovoz in
dostop primerno uredi in omogoči povečanje požarne
varnosti in dvigne kvaliteta bivanja v mestnem jedru.
17. Borut Škerlj
9001-7/2016 – 370 Odstranitev več klopi okoli gradu Grm v Novem mestu
(pisno vprašanje in Vprašanje - razlog za odstranitev klopi okoli gradu Grm,
pobuda) kdaj lahko pričakujemo namestitev novih, nadomestnih in če
to ni predvideno dajem pobudo, da se to izvede ter ohrani
vrednost in uporabnost parka.
Letos poleti so v celoti odstranjene vse, sicer
nepoškodovane, redno uporabljane klopi za sprehajalce na
Grmu in ob peš poti, ki so se nahajale v urejenem parku z
bogato zasaditvijo dreves pred gradom Grm, zlasti okoli
okrasnega bazena, ob poteh po parku in so zagotavljale
počitek na sončni, južni strani in pogled proti jugu in proti
JZ. Sprašujem razlog za odstranitev, kdaj lahko
pričakujemo namestitev novih, nadomestnih in če to ni
predvideno dajem pobudo, da se to izvede ter ohrani
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vrednost in uporabnost parka.
18. Borut Škerlj
9001-7/2016 – 371 Ureditev pešpoti med Smrečnikovo ulico in Belokranjsko
(pisno vprašanje in cesto ob potoku Težka Voda
pobuda) Pobuda, da se sprejme enotna metodologija vzdrževanja,
opremljanja in saniranja pešpoti in na konkretni pešpoti
zamenja neprimerne zabojnike ter odstrani betonske
podstavke na zelenih površinah.
Uprava MO Novo mesto je na navedeno svetniško
vprašanje odgovorila o l. 2016 izvedeni ureditvi pohodnih
površin navedene pešpoti med gradom Grm in Belokranjsko
cesto ob potoku Težka voda. Izraziti moram kritiko in
nezadovoljstvo z odgovorom in stanjem v naravi. Pešpot
spremljajo neprimerni zabojniki za smeti, ki to niso, temveč
gre odpadne sode, ki pred očmi uporabnikov zaradi rje
razpadajo. Prilagam fotografije. So neprimerni za praznjenje
in jih krasijo neizpraznjeni odpadki, po katerih brskajo živali.
Poti nimajo urejenega odvajanja meteornih voda. Ob poti so
ostanki temeljev nekdanje ograje, ki z železnim delom in
betonskim podstavkom ogroža mimoidoče, živali in
onemogoča košnjo.
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji ter zaključil sejo ob 19.17
uri.

Številka: 9001-7/2016
Datum: 24. 11. 2016

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič
višji svetovalec za Občinski svet

mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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