PREDLOG

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 25. maja 2017, 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 je prisotnost na seji opravičil Alojz Golob, zamudo prihoda
na sejo pa sta najavila Borut Škelj in mag. Mojca Špec Potočar, ki se seje ni uspela udeležiti.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Naknadno se je seje udeležilo pet svetnikov: Boštjan Grobler (16.10), Marjanca Trščinar Antić
(16.10), Eva Filej Rudman (16.11), Bojan Kekec (16.14) in Borut Škerlj (16.25), tako, da je bilo
na seji prisotnih 28 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, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Jasna Kos Plantan,
Peter Kostrevc, Mateja Kovačič, doc.dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko,
Alenka Papež, dr. Janez Povh, mag. Mitja Sadek, Duško Smajek, Borut Škerlj, Matjaž Smodiš,
Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik in mag. Adolf
Zupan.
Opravičeno odsotna člana občinskega sveta:
- Alojz Golob, in
- mag. Mojca Špec Potočar.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− mag. Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Miloš Dular, Urad za gospodarske javne službe,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj,
− Suzana Potočar, Urad za družbene dejavnosti,
− Meta Retar, Kabinet župana,
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−
−

Suzana Virc, Kabinet župana in
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Gvido Modrijan, Structura, d.o.o., pri 4. in 5. točki,
− mag. Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor, pri 6. točki,
− Radovan Nikić, Acer, d.o.o., pri 7. točki,
− Tjaša Kump Murn, Razvojni center Novo mesto, pri 7. točki,
− Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS, pri 7. točki,
− 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:
− predlog za razširitev dnevnega reda 22. seje OS MO NM z novo dodatno točko Predlog
odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – hitri
postopek,
− amandma župana k 3. točki predloga dnevnega reda,
− poročilo župana,
− poročila delovnih teles, in
− čistopis predloga dnevnega reda 22. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo na klop je bil posredovan:
− čistopis predloga dnevnega reda 22. 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 22. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je v skladu s 34. členom poslovnika predlagal novo dodatno točko za razširitev dnevnega
reda 22. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
- Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2017 – hitri postopek.
Ker ni bilo razprave in nasprotovanj, je dal župan predlog za razširitev dnevnega reda na
glasovanje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 457
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
razširil
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dnevni red 22. seje Občinskega sveta z naslednjo točko:
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2017 – hitri postopek.
(21 ZA, 1 PROTI)
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 34. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P, št. 458
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
22. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo
mesto – druga obravnava
4. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za območje naselja
Šentjošt in dela naselja Verdun – prva obravnava
5. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih
zemljišč s kanalizacijskem omrežjem v naselju Potov Vrh – prva obravnava
6. Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto
ter predlog Podrobnejšega programa ukrepov
7. Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
8. Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo v Mestni občini Novo mesto
9. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2016
10. Poslovni plan JP Komunala Novo mesto za leto 2017
11. Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Prva dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2017
11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah katastrska občina
1455 Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4
11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah Mestne občine Novo mesto
12. Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Novo mesto iz članstva v Skupnosti občin
Slovenije
13. Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
Mestni občini Novo mesto
14. Kadrovske zadeve
14.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
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14.2 Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Grm
15. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
16. Poročilo župana
17. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2017 – hitri postopek
18. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(26 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan in svetniki niso imeli predlogov za obravnavo točk z dnevnega reda 22. seje Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku.
V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu s 34. členom poslovnika predlagal združitev obravnave 4. in 5. točke ter 11.2
in 11.3 (pod)točke:
4. in 5. točka:
4. točka: Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in
programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za
območje naselja Šentjošt in dela naselja Verdun – prva obravnava, in
5. točka: Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem v naselju Potov Vrh – prva
obravnava;
- 11.2 in 11.3 (pod)točke – Premoženjsko – pravne zadeve :
11.2. točka: Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah katastrska
občina 1455 Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4
11.3 točka: Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah Mestne občine Novo mesto
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 459
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo združil obravnavo za:
− za 4. in 5. točko:
4. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za območje naselja
Šentjošt in dela naselja Verdun – prva obravnava
5. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih
zemljišč s kanalizacijskem omrežjem v naselju Potov Vrh – prva obravnava ter
za podtočki 11.2 in 11.3:
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11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 1455
Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4
11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
na nepremičninah Mestne občine Novo mesto.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 21. redne 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. 460
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 30. 3. 2017 v
predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto
– druga obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še amandmaji župana ter Komisije za statut in poslovnik, ter poročila
s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Odbora za lokalno samoupravo.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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Župan mag. Gregor Macedoni je predstavil in obrazložil dva amandmaja. Pet amandmajev je
predlagala Komisija za statut in poslovnik, katere je v svojem poročilu predstavila in obrazložila
namestnica predsednika Martina Vrhovnik.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlaganih amandmajih in nato o predlogu sklepa.

S K L E P, št. 461
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
amandmaje
k predlogu odloka
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto v drugi
obravnavi
Amandma št. 1
(predlagatelj: župan)
Spremeni se 2. odstavek 16. člena Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v
Mestni občini Novo mesto – II. obravnava tako, da se glasi:
»(2) Krajevna skupnost vabilo za sejo sveta krajevne skupnosti objavi na internetni strani
na podportalu krajevnih skupnosti na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter se ga
pošlje tudi županu občine. Seja Sveta KS se skliče v dogovoru z županom takrat, kadar je
potrebno, da so na seji prisotni župan ali predstavniki občine.«
Amandma št. 2
(predlagatelj: župan)
Spremeni se 2. odstavek 20. člena Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v
Mestni občini Novo mesto – II. obravnava tako, da se glasi:
»(2) Višina sredstev občinskega proračuna, namenjenega za financiranje delovanja
krajevnih skupnosti, se določi ob upoštevanju kriterijev, ki so navedeni v prilogi tega
odloka.«
(27 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 3
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
1. člen odloka se dopolni z besedami »organizacija in delovanje« tako, da se glasi:
"S tem odlokom se podrobneje določijo naloge, pristojnosti, organizacija in delovanje
krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto in njihovo financiranje."
Amandma št. 4
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
Spremeni in dopolni se besedilo 10. člena tako, da se:
− doda novi drugi stavek v prvem odstavku, ki se glasi: »Predsednik je lahko predčasno
razrešen, če ne izpolnjuje nalog v skladu z zakonodajo oz. če izgubi zaupanje članov
sveta.«
− črta se del besedila v drugem stavku prvega odstavka : »kolikor ga je svet izvolil«;
− spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Članu sveta, ki poda odstopno izjavo, preneha mandata z dnem, ko je podal
odstopno izjavo. Predsednik sveta o odstopu obvesti člane sveta in občinsko volilno
komisijo v roku 8 dni.«
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Amandma št. 5
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
Spremeni in dopolni se besedilo 16. člena tako, da se glasi:
(1) Svet krajevne skupnosti se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno
pobudo, predsednik sveta pa mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, ali
župan. Če predsednik sveta ne skliče seje v 7 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo
upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta
krajevne skupnosti predlaga predsednik sveta, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen
predlagatelj sklica seje sveta krajevne skupnosti.
Amandma št. 6
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
V 17. členu se doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Javnost se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu krajevne skupnosti ter z objavo vabil in
zapisnikov sej sveta na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
Amandma št. 7
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
V celoti se črta besedilo drugega odstavka 19. člena.
(26 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEPE
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto v drugi
obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev pod točko I.
2.
Zaradi uskladitve nalog in pristojnosti krajevnih skupnosti (4. člen) bo Komisija za statut
in poslovnik pregledala določila Statuta Mestne občine Novo mesto in po potrebi
predlagala spremembe le-teh.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskem omrežjem za območje naselja
Šentjošt in dela naselja Verdun – prva obravnava
K 5. točki
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih zemljišč
s kanalizacijskem omrežjem v naselju Potov Vrh – prva obravnava
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Pri določanju dnevnega reda je bilo izglasovano, da se opravi skupna obravnava 4. in 5. točke
dnevnega reda 22. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
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 okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− 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 sta razpravljala mag. Franc Bačar in Mateja Kovačič.
Na razpravo je odgovorila Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov (26 ZA, 0 PROTI)
sprejel sklepa

S K L E P, št. 462
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Program opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Šentjošt in dela
naselja Verdun v prvi obravnavi.
II.
Predlog odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun v prvi obravnavi.

S K L E P, št. 463
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Program opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Potov Vrh v prvi
obravnavi.
II.
Predlog odloka
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o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
naselju Potov Vrh v prvi obravnavi.

K 6. točki
Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto ter
predlog Podrobnejšega programa ukrepov
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je imel uvodno predstavitev mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali doc.dr. Milena Kramar Zupan, Alojz Kobe, Uroš Lubej, dr. Janez Povh,
Mateja Kovačič, mag. Adolf Zupan, Borut Škerlj, Bojan Kekec, Jasna Kos Plantan in Alenka
Papež.
Z replikami sta sodelovala Uroš Lubej in mag. Adolf Zupan.
Na razpravo sta odgovarjala mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, in
mag. Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.

S K L E P, št. 464
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
Sklep I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s predlogom Odloka o načrtu za
kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto ter predlogom Podrobnejšega
programa ukrepov, ki ju je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z
Občinsko upravo Mestne občine Novo mesto, št. 007-81/2017/4 z dne 17. 5. 2017.
Sklep II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z nalogami občine, vključno z
opredelitvijo sredstev za njihovo izvedbo, kot to izhaja iz predloga Odloka o načrtu za
kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto in Podrobnejšega programa
ukrepov iz prejšnje točke.
Z naslednjimi dodatnimi pogoji:
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I. Med kratkoročne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti naj se doda dodatna točka z
naslednjim besedilom:
»Agencija mora zagotoviti minimalno dva merilna mesta na območju mesta Novo
mesto najkasneje do konca leta 2017 in vzpostaviti direkten (online) prikaz merjenih
podatkov.«
II. Izbriše se ukrep
»4.2.30 Omejevanje hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo
kakovostjo zraka v času, ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost.«
Sklep III.
Občinska uprava na bo pri pripravi prostorskih aktov bolj pozorna na vidik varovanja
okolja in zmanjšanja onesnaženosti zraka.
Občinska uprava pri pristojnih državnih inštitucijah preveri, ali se, in katere analize vpliva
kakovosti zraka na zdravje ljudi v Mestni občini Novo mesto, že izvajajo oziroma v kolikor
se le-te še ne izvajajo, pobuda za izdelavo take analize oziroma izdelavo dodatnih analiz.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal Miloš Dular, Urad za gospodarske javne službe.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, mag. Adolf Zupan, Borut Škerlj, Peter Kostrevc in Dušan
Kaplan.
Z repliko je sodeloval Borut Škerlj.
Na razpravo so odgovarjali župan mag. Gregor Macedoni, Miloš Dular, Urad za gospodarske
javne službe, in Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS.
Pred glasovanjem je Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS, podal odgovore na posamezne
predloge Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.

S K L E P, št. 465
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo v Mestni občini Novo mesto
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 družbene dejavnosti in
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodno informacijo na seji je podala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki so razpravljali Borut Škerlj, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, Uroš Lubej, dr. Janez Povh,
Stanislav Galič in Jiří Volt.
Z replikami sta sodelovala Alojz Kobe in Mateja Kovačič.
Na razpravo sta odgovarjala župan mag. Gregor Macedoni in direktorica Občinske uprave dr.
Vida Čadonič Špelič.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 466
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
Sklep
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo
Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini.
(18 ZA, 4 PROTI)

K 9. točki
Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2016
K 10. točki
Poslovni plan JP Komunala Novo mesto za leto 2017
Župan je pred začetkom obravnave 9. točke dnevnega reda glede na vsebino točk predlagal, da
se opravi skupna obravnava 9. in 10. točke dnevnega reda, čemur svetniki niso nasprotovali.
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodne obrazložitve pri tej točki ni bilo.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, mag. Franc Bačar, Martina Vrhovnik, doc.dr. Milena
Kramar Zupan, Bojan Kekec in Jiří Volt.
Na razpravo sta odgovarjala mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, in
Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel sklepa
S K L E P, št. 467
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2016.
(21 ZA, 3 PROTI)

S K L E P, št. 468
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
sprejel
Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2017.
(23 ZA, 3 PROTI)

K 11. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Prva dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2017
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
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Pri tej točki ni bilo uvodne obrazložitve.
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, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 469
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
1. spremembe in dopolnitve
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017, ki
vsebuje:
- 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
(27 ZA, 0 PROTI)

11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 1455
Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo uvodne obrazložitve.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 470
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah
katastrska občina 1455 Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah:
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1023/2, ID 6710590,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1023/4, ID 6710592086778,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1018/4, ID 6710595.
(25 ZA, 0 PROTI)

11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomen na
nepremičninah Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo uvodne obrazložitve.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 471
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah
v k.o. 1455 Bršljin: parc. št. 136/12, ID 4670629, parc. št. 278/31, ID 2298560, parc. št.
278/32, ID 278068, parc. št. 128/7, ID 5006433, parc. št. 1363/1, ID 520085, parc. št.
1318, ID 4691870, parc. št. 1342, ID 2172015; v k.o. 1448 Prečna: parc. št. 232/6, ID
6550465, parc. št. 232/4, ID 6550474, parc. št. 234/7, ID 6550469, parc. št. 234/5, ID
6550475, parc. št. 236/2, ID 6550472, parc. št. 226/13, ID 6550463, parc. št. 254/4, ID
6550479, parc. št. 429/119, ID 6506284, parc. št. 429/122, ID 6506280, parc. št. 428/125,
ID 6506296, parc. št. 428/113, ID 6506304, parc. št. 428/116, ID 6506299, parc. št.
577/5, ID 6506332, parc. št. 577/7, ID 6506330, parc. št. 428/120, ID 6506290, parc. št.
428/122, ID 6506292, parc. št. 429/111, ID 6506273, parc. št. 272/4, ID 6633731, parc.
št. 272/6, ID 6633734, parc. št. 273/6, ID 6633735, parc. št. 274/2, ID 6633739, parc. št.
429/114, ID 6506270, parc. št. 429/116, ID 6506326; v k.o. 1478 Gabrje: parc. št. 470/4,
ID 6329006, parc. št. 470/7, ID 6329009, parc. št. 997/106, ID 6672167; v k.o. 1491
Lakovnice: parc. št. 1093/4, ID 6389903, parc. št. 1093/6, ID 6389906, parc. št. 1093/8,
ID 6389904, parc. št. 1089/2, ID 6389916; v k.o. 1457 Ždinja vas: parc. št. 1568/4, ID
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6589329; v k.o. 1486 Stopiče: parc. št. 525/7, ID 6603015, parc. št. 525/8, ID 6603014; v
k.o. 1447 Gorenja Straža: parc. št. 1694/24, ID 6303910, parc. št. 1694/27, ID 6619598;
v k.o. 1492 Stranska vas: parc. št. 1087/55, ID 1783997, parc. št. 1084/22, ID 3600976,
parc. št. 1084/25, ID 5321059; v k.o. 1459 Herinja vas: parc. št. 1032/1, ID 6328732,
parc. št. 1032/3, ID 6328730, parc. št. 1010/2, ID 6328746; v k.o. 1453 Zagorica: parc.
št. 1121/2, ID 6503970; v k.o. 1483 Kandija: parc. št. 1292/2, ID 5254997, parc. št.
1292/6, ID 6224433, parc. št. 1292/7, ID 6224435, parc. št. 1304/5, ID 1026647, parc. št.
1305/23, ID 3576699, parc. št. 1305/26, ID 1392981, parc. št. 378, 3075439; v k.o. 1480
Potov Vrh: parc. št. 1439/1, ID 5996226, parc. št. 1439/2, ID 5996227; v k.o. 1500
Dobindol: parc. št. 3294/2, ID 1123889; v k.o. Cerovec: parc. št. 1934/3, ID 3915964; v
k.o. 1458 Črešnjice: parc. št. 678/2, ID 6573747, parc. št. 623/1, ID 2991056, parc. št.
616/2, ID 6573726, parc. št. 614/3, ID 6573729, parc. št. 624/2, ID 3831412, parc. št.
611/2, ID 6573721, parc. št. 628/1, ID 6573731, parc. št. 596/2, ID 6573724, parc. št.
624/4, ID 6573734.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Novo mesto iz članstva v Skupnosti občin
Slovenije
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za lokalno samoupravo in
− Komisije za statut in poslovnik.
.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal župan mag. Gregor Macedoni.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, in
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 472
Mestna občina Novo mesto izstopa iz članstva v Skupnosti občin Slovenije.
Članstvo preneha z 31. decembrom 2017.
(25 ZA, 1 PROTI)

K 13. točki
Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov 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:
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−
−

Odbora za okolje in prostor, ter
Odbora za komunalo in promet.

Pri tej točki uvodne obrazložitve ni bilo.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Mateja Kovačič, doc.dr. Milena Kramar Zupan, dr. Janez
Povh in mag. Miroslav Berger.
Na razpravo sta odgovarjala mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe in
Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
Župan je podal spreminjevalni predlog, da se predlagane cene uporablja od 1.1.2018 dalje.

S K L E P, št. 473
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

potrdi
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.

potrdi
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini
Novo mesto tako, da se cene storitev uporabljajo od 1. 1. 2018 naprej.
(22 ZA, 2 PROTI)

K 14. točki
Kadrovske zadeve
14.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet
zavoda Dolenjske lekarne 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. 474
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
I.
sklep
o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
dr. Vido Čadonič Špelič
za predstavnico Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
za dvoletno mandatno dobo.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto predlaga Svetu zavoda Dolenjske lekarne, da
ob prvi spremembi Statuta zavoda spremeni mandat trajanja članov sveta zavoda na
štiri leta.
(25 ZA, 0 PROTI)

14.2 Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Grm
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.
Pri tej točki so razpravljali mag. Miroslav Berger, Borut Škerlj, Boštjan Grobler, Matjaž Engel in
Marko Dvornik.
Z repliko je sodeloval mag. Miroslav Berger.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 475
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje o
Majdi Čengija,
Tomažu Konciliji,
Zdenki Mahnič,
mag. Mojci Miklič,
Simoni Smuk,
kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Grm za zasedbo razpisanega delovnega mesta in so
pripravili dober program vodenja šole.
(24 ZA, 2 PROTI)
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K 15. točki
Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
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 okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodne obrazložitve ni bilo.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Borut Škerlj, Uroš Lubej in Alojz Kobe.
Na razpravo je odgovoril Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 476
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske«, na dan 16. 5. 2017.
(26 ZA, 2 PROTI)

K 16. točki
Poročilo župana
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 17. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2017 – hitri postopek
Gradivo je bilo v objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo, ravno tako
tudi poročili s sej delovnih teles, in sicer:
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−
−
−

Odbora za okolje in prostor,
Odbora za komunalo in promet, ter
Odbora za gospodarstvo.

Pri tej točki uvodne obrazložitve ni bilo.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 477
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
predlog odloka
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017
v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017
v predloženi vsebini.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 21. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9001-2/2017 – 393 Javna cesta Vahta – Gospodična – Krvavi kamen
9001-2/2017 – 394 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih postavi MO
NM v romskem naselju
9001-2/2017 – 395 Nove hitrostne cestne ovire na Belokranjski cesti, Novo
mesto
9001-2/2017 – 396 Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih
9001-2/2017 – 397 Omejitev oziroma prepoved kurjenja v naravi na območju
Novega mesta
9001-2/2017 – 398 Dodatni vprašanji v zvezi z odgovorom na pobudo za
urejanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto
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7.
8.

Pobuda
glede
pravočasnega
prerazporejanja
neporabljenih proračunskih sredstev
9001-2/2017 – 400 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema Dolenjske
9001-2/2017 – 399

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 22. seji Občinskega sveta dne 25.5.2017 podali
naslednje
pobude in vprašanja
Borut Škerlj
9001-3/2017 – 401 Namenitev sredstev svetniških skupin za nakup
(ustna in pisna pobuda) defibrilatorja
Pobuda, da svetniške skupine namenijo del svojih
sredstev za nakup opreme - defibliratorja in namestijo
svojim volivcem na območju MO Novo mesto.
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko po 7. členu
Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto
finančna sredstva uporabljajo za svoje delovanje.
Predlagam, da delovanje svetnikov s konkretnim dejanjem
1.
približamo koristim občank in občanov Novega mesta.
Prebivalci MO Novo mesto so izpostavljeni tveganjem
zaradi zastojev srca. S strani civilne iniciative tečejo
aktivnosti za vzpostavitev mreže defribilatorja in
usposabljanja ljudi za uporabo. Poznano mi je da župan
podpira te aktivnosti. Jaz dajem pobudo vsem svetniškim
skupinam, da o okviru stroškov svojega delovanja del
sredstev namenijo za nakup defibrilatorja. Sam predlagam,
da se iz sredstev svetniške skupine SMC financira nakup
defibrilatorja za področje KS Gotna vas in pričakujem, da
bomo predlog realizirali.
Borut Škerlj
9001-3/2017 – 402 Razpis za direktorja, spletnih strani in nakup nujne
(ustno in pisno vprašanje) opreme za sodobne predstave Zavoda Novo mesto
Vprašanje organom Zavoda Novo mesto in ustanovitelju:
− kdaj bo začet postopek javnega razpisa za direktorja
in kdaj pričakujemo imenovanje,
− kdaj lahko pričakujemo postavitev nove spletne strani,
− za kakšne namene se porabljajo v letu 2017
pridobljena sredstva od najemnin in oddaje prostorov
za komercialne namene tretjih,
2.
− ali in katero opremo za delovanje velike dvorane
zavod načrtuje in kdaj bo ta nabavljena?
Obrazložitev:
Odlok o Zavodu Novo mesto bo 1.9.2017 veljal 1 leto.
Ustanovitelj po mojih podatkih doslej ni objavil razpisa za
direktorja.
Zavod nima direktorja, nima spletne strani in nima nujno
potrebne opreme za sodobne dramske, plesne,
multimedijske predstave. Javnost obvešča preko starih
spletnih strani Agencije za šport in KCJT. S tem se
ustvarja zmeda. Zavod stavbo KC Janeza Trdine trži –
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oddaja v najem in oddaja za potrebe komercialnih
prireditev. Iz navedenih najemnin in oddaje prostorov
tretjim nastaja določen prihodek, ki se lahko nameni samo
za potrebe razvoja kulture.

3.

4.

5.

6.

Mateja Kovačič
9001-3/2017 – 403 Postavitev avtomata za parkirnino na parkirišču pred
(ustna in pisna pobuda) Zdravstvenim domom Novo mesto
Ponovno podajam pobudo, da se parkirni prostor pri
Zdravstvenem domu Novo mesto nemudoma uredi z
ustreznim avtomatom, ki bo občanom omogočal pravično
plačilo parkirnine glede na dejanski čas parkiranja.
Zgrajena infrastruktura z ločenim uvozom in izvozom to
omogoča, tako, da tehničnih ovir razen, da se postavijo
zapornice, ni.
Takšno stanje kot je sedaj, je za vse obiskovalce
Zdravstvenega doma nevzdržno, saj je načrtovanje
parkirnega časa skoraj nemogoče. Zato v večini primerov
prihaja do preplačila, kar povzroča pri občanih obilo slabe
volje. Pred časom je bil v medijih objavljen podatek, da se
v občinski proračun mesečno steče od 5.000 do 7.000 €,
oz. cca 80.000€ letno. V primerjavi s tem je strošek
investicije zanemarljiv.
Slavko Matko
9001-3/2017 – 404 Potek del na križišču Ratež in na cesti Ratež –
(ustno vprašanje) Gumberk
Vprašanje, kako potekajo dela na investicijah: križišče
Ratež in na cesti Ratež – Gumberk?
O poteku aktivnosti naj se pisno obvesti KS Brusnice.
Doc.dr. Milena Kramar
Zupan
Ureditev mestnega parka Julija in otroškega igrišča na
9001-3/2017 – 405 zelenici ob Krki pod Tušem
(ustno in pisno vprašanje) Vprašanje, kaj je z načrtovanim mestnim parkom na
omenjeni lokaciji in z otroškim igriščem?
Pred več kot letom dni je MO NM s strani Društva Julija
prevzela dokumentacijo za izgradnjo mestnega parka
Julija z otroškim igriščem na zelenici ob reki Krki pod
Tušem, ki skupaj meri 9557 m2. Sedaj naj bi občina gradila
pump truck poligon na omenjeni zelenici, kar sicer ni nič
narobe (le da je ponesrečena lokacija; bolje na skrajni
severni oz. severozahodni del).
Vprašanje, kaj je z načrtovanim otroškim igriščem in
mestnim parkom na omenjeni površini? Umestno in
pametno, pa tudi korektno bi bilo, da se uredi mestni park
skupaj z otroškim igriščem kot je bilo načrtovano in
dogovorjeno med MO NM in Društvom Julija.
Mag. Adolf Zupan
9001-3/2017 – 406 Hramba in predelava nevarnih kemičnih snovi na
(ustno vprašanje) območju MO NM; ukrepi ob nesrečah z nevarnimi
kemičnimi snovmi
Vprašanje, ali imamo v naši občini lokacije za hrambo in
predelavo nevarnih kemičnih snovi? Katere in kakšne vrste
lokacij so to, glede na vrsto industrije, ki jo ima MO NM?
Kakšni ukrepi so predvideni v primeru nesreč, kot npr.
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Uroš Lubej
9001-3/2017 – 406
(ustna pobuda)
Jasna Kos Plantan
9001-3/2017 – 407
(ustno vprašanje)
7.

8.

Uroš Lubej
9001-3/2017 – 408
(ustna pobuda)

Uroš Lubej
9001-3/2017 – 409
(ustno vprašanje)
9.

Uroš Lubej
9001-3/2017 – 410
(pisno vprašanje in pobuda)

10.

pred kratkim na Vrhniki, v podjetju Kemis?
Pobuda za izdelavo katastra potencialnih nevarnosti ob
hranjenju in predelavi nevarnih snovi (npr. evidentirana
divja odlagališča v MO NM).
Prepoved ognjemeta z občinskim odlokom
Vprašanje, ali se lahko prepove ognjemet z občinskim
odlokom (tudi v smislu zmanjševanja onesnaženosti zraka
in negativnega vpliva na živali – prestrašenost ob
pokanju)?
Pohvala občini, ker se že nekaj let odpoveduje
silvestrskemu ognjemetu in denar namenja za koristnejše
namene.
Ponovna preučitev zakonitosti javnega razpisa za
podelitev koncesije za področje zobozdravstva
Pobuda za ponovno preučitev zakonitosti javnega razpisa
za podelitev koncesije za področja zobozdravstva
Projekta pešpoti in kolesarske poti:
- Revoz - Gotna vas – Grm (ob Revozu) in
- Od mlina do mlina
Vprašanje oziroma zaprosilo za informacijo o dveh
projektih pešpoti in kolesarskih poti za trasi Revoz - Gotna
vas – Grm in Od mlina do mlina.
Parkirna politika v MO NM
Vprašanja:
1. Ali ima Mestna občina Novo mesto kakršno koli politiko
nadzora nad »divjim« parkiranjem, na podlagi katere bi
postopno zmanjševali tovrstno parkiranje, vozila
usmerjali na delno nezasedena legalna parkirišča in
zmanjševali motorni promet v mestni občini. Ali obstaja
kak letni ali drug časovni načrt, na podlagi katerega se
tovrstna divja parkirišča odpravljajo? Če tega ni, me
zanima, ali bo občino tovrsten načrt sprejela?
Zanimajo me tudi naslednji podatki:
2. Število izdanih kazni za voznike, ki ne plačajo
parkirnine na legalno določenih parkiriščih v MONM v
zadnjih petih letih za posamezno leto?
3. Število izdanih kazni za voznike, ki parkirajo na mestih,
ki za to niso predvidena, v zadnjih petih letih, za
posamezno leto?
V zadnjem času se je na nas obrnilo nekaj občanov, glede
parkirne politike v MONM. Občani (in tudi sam kot svetnik)
imamo občutek, da se pozornost redarjev osredotoča
predvsem na nadzor nad obstoječimi parkirnimi mesti, to je
nad tem, ali vozniki plačajo predvideno parkirno ali ne.
Premalo pozornosti pa je posvečeno odpravljanju »črnih
točk«, se pravi, mest, kjer parkiranje ni dovoljeno, a
vseeno prihaja do parkiranja. Občani so nas opozorili na
naslednje lokacije:
- divje parkiranje pred zapornico pred Osnovno šolo
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4.
Matjaž Smodiš
9001-3/2017 – 411
(pisno vprašanje)

11.

Center (za objektom Zavarovalnica Sava, nekdanja
Tilia). Tam nepravilno parkirana vozila blokirajo peš in
kolesarski promet ter ne plačujejo parkirnine.
Loka (občasno je celotna pot na Loko, kjer je to možno,
zasedena z nepravilno parkiranimi vozili, z neplačanimi
parkirninami)
Rotovž – na cesti
Pred Lekarno – na parkirišču za motorna kolesa
Pred Pošto – na/pred dovozom za vozičke/kolesa
Dajem pobudo oziroma sprašujem, na kakšen način se
bo Občina lotila zgoraj omenjenih divjih parkirišč.

Ali lahko Namiznoteniški klub Krka Novo mesto
oddaja v najem nepremičnino, ki je v lasti MO NM in
pogodba med njima tega ne dovoljuje?
Vprašanje, ali lahko Namiznoteniški klub Krka Novo mesto
oddaja v najem nepremičnino, ki je v lasti MO NM in
pogodba med njima tega ne dovoljuje?
NKT Krka Novo mesto ima od MO NM najeto – oddano
dvorano v Drgančevju za potrebe izvajanja programa
mladih.
Najemnine ne plačuje, sam pa jo podjetjem (Revoz, Trim
klub Krka, Dars) oddaja v najem. Da ne omenjam, da klub
nima v Statutu ali Ajpesu opredeljenih kakršnih koli
pridobitnih dejavnosti.
V prilogi pošiljam finančno poročilo za leto 2015 in 2016,
kjer je zavedeno, da so z oddajo te nepremičnine zaslužili
čez 9.000 eur na leto.
Menim, da takšna dejanja ostale klube in društva postavlja
v podrejen položaj, saj morajo za svojo dejavnost
plačevati najemnino.

Martina Vrhovnik
9001-3/2017 – 412 Priprava Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi
(pisna pobuda) javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in
sprejem
Pobuda za pripravo Odloka o preoblikovanju odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
in sprejem
Obrazložitev:
Navezujem sem na sklep Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja,da je akt o ustanovitvi DL
Novo mesto zastarel in da ima določen še dvoletni mandat
12.
predstavnikov v svetu zavoda, zato dajem pobudo, da se
pospeši sprejem sprememb ustanovitvenega akta.
Glede na dejstvo, da je odlok o ustanovitvi DL še iz leta
1991, z manjšo spremembo iz 2001 menim, da je skrajni
čas da občine soustanoviteljice pripravijo in sprejmejo nov
dopolnjen ustanovitvi akt.
Dejstvo, da so soustanoviteljice občine iz bivših
novomeških, trebanjskih in belokranjskih občin je za
pripravo tega akta potrebno veliko časa, zlasti, ker so
lahko težave pri določitvi deležev družbenic, številu članov
sveta itd. organov, vendar je v tem času prišlo do
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sprememb v organizaciji in pristojnostih na področju
lokalne samouprave ter javnih zavodov.
Prosim za odgovor in dinamiko/terminski plan/ priprave in
sprejema akta.

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem članicam in članom Občinskega sveta ter vsem
prisotnim zahvalil za sodelovanje.

Župan je sejo zaključil ob 20.17 uri.

Številka: 9001-3/2017
Datum: 25. 5. 2017

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič
višji svetovalec za Občinski svet

mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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