PREDLOG

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7.
Redno 25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 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 prisotnost na seji opravičili Matjaž Engel, Bojan Kekec in
Alojz Kobe. Zamudo na sejo sta pred samo sejo najavila Boštjan Grobler in Uroš Lubej.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.03 uri
ugotovil, da je na seji prisotnost z glasovalno napravo potrdilo 19 članic in članov Občinskega
sveta, da je Občinski svet sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Naknadno so se seje udeležili še svetniki Boštjan Grobler (16.04), Eva Filej Rudman (16.04),
mag. Mojca Špec Potočar (16.04), Borut Škerlj (16.04), Stanislav Galič (16.05), Vesna Vesel
(16.05), dr. Janez Povh (16.09) in Uroš Lubej (16.11) tako, da je bilo na seji prisotnih 27 članic in
članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Eva Filej Rudman, Stanislav Galič, Alojz
Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, 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, Matjaž Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca
Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik in mag. Adolf Zupan.
Opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:
- Matjaž Engel,
- Bojan Kekec,
- Alojz Kobe.
b) Prisotni predstavniki Občinske uprave:
− mag. Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
− Jasna Jazbec Galeša, Urad za finance in splošne zadeve,
− Urban Kramar, Kabinet župana,
− Ivica Menger, Urad za družbene dejavnosti,
− Suzana Virc, Urad za finance in splošne zadeve, in
− Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
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c) Ostali prisotni:
− Jernej Muhič, Komunala d.o.o., pri 5. 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 Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje
2017 - 2020 kot predlog za razširitev dnevnega reda in dopolnitev obrazložitve gradiva,
− poročilo župana,
− poročila delovnih teles, in
− čistopis predloga dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo na klop je bil posredovan:
− čistopis predloga dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in
− gesla za dostop do nove spletne strani MO NM za neposredno vnašanje svetniških vprašanj
in pobud za vsakega svetnika.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za umik točk z dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je na podlagi 4. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto predlagal razširitev dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
s točko:
- Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje
2017 - 2020.
Na predlog župana o razširitvi dnevnega reda s strani svetnikov ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 513
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
razširil
dnevni red 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto s točko:
− Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za
obdobje 2017 - 2020.
(23 ZA, 0 PROTI)
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III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je župan predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P, št. 514
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto – 2. obravnava
4. Kadrovske zadeve
4.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet
4.2 Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov
4.3. Predlog mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Novo mesto
4.4. Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Gimnazije Novo mesto
5. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
6. Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za
obdobje 2017 - 2020
7. Poročilo župana
8. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 24. redne seje z dne 28.9.2017 Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je bil objavljen na spletni strani.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 515
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave
potrdil
zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 28.9.2017 v
predloženi vsebini.
(22 ZA, 1 PROTI)
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K 3. točki
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto – 2. obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 516
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Kadrovske zadeve
4.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet
V poslovniškem roku je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavljeno gradivo seznam predlaganih osmih (8) predstavnikov (elektorjev) Mestne občine Novo mesto v volilnem
telesu za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 22. novembra 2017.
Ravno tako je bilo na spletni strani MO NM objavljeno poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Seznam kandidatov za elektorje je v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne občine
Novo mesto v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 52/2013) pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik je podala Martina Vrhovnik, namestnica
predsednice Komisije za statut in poslovnik.
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Župan je obrazložil način glasovanja in v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne občine
Novo mesto v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
Državnega sveta predlagal, da se:
− volitve izvedejo javno in
− glasuje se za vsakega kandidata posamično in v zvezi s tem predlagal sprejem
proceduralnega sklepa, čemur svetniki niso nasprotovali.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
PROCEDURALNI
S K L E P, št. 517
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo za izvolitev predstavnikov (elektorjev) v
volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet izvedel javne volitve
ter glasovanje o vsakem kandidatu posamezno.
(27 ZA, 0 PROTI)

Na podlagi sprejetega proceduralnega sklepa je župan nadaljeval s postopkom izvolitve
predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet
in prešel h glasovanju za vsakega kandidata posebej:
1. Dušan KAPLAN
26 glasov ZA
2. Gregor KLEMENČIČ
26 glasov ZA
3. Alojz KOBE
24 glasov ZA
4. Ivan KRALJ
26 glasov ZA
5. Janez POVH
26 glasov ZA
6. Borut ŠKERLJ
25 glasov ZA
7. Martina VRHOVNIK
26 glasov ZA
8. Adolf ZUPAN
25 glasov ZA
Na podlagi izvedenega javnega glasovanja o vsakem posameznem kandidatu posamično je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P, št. 518
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je izvolil
predstavnike Mestne občine novo mesto
v volilnem telesu za volitve predstavnikov lokalnih interesov
v Državni svet na volitvah 22. novembra 2017
I.

Za volitve člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti 14 so bili
izvoljeni v volilno telo naslednji predstavniki (v nadaljevanju: elektorji):
1. KAPLAN DUŠAN,
2. KLEMENČIČ GREGOR,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOBE ALOJZ,
KRALJ IVAN,
POVH JANEZ,
ŠKERLJ BORUT,
VRHOVNIK MARTINA,
ZUPAN ADOLF.
II.

Pri določitvi števila elektorjev je Občinski svet Mestne občine Novo mesto upošteval kriterije iz
drugega odstavka 40. člena Zakona o Državnem svetu in glede na število prebivalcev v Mestni
občini Novo mesto (36.433 prebivalcev) določil skupno 8 elektorjev.
III.

Predstavnik predlagatelja je župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni.
(27 ZA,0 PROTI)
4.2 Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
V poslovniškem roku je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavljeno gradivo za
določitev kandidata Mestne občine Novo mesto za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov na volitvah 22. novembra 2017. Ravno tako je bilo na spletni strani MO NM objavljeno
poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Seznam kandidatov je v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v
volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 52/2013) pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik je podala Martina Vrhovnik, namestnica
predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Župan je v nadaljevanju predstavil postopek glasovanja za določitev kandidata za predstavnika
lokalnih interesov v Državnem svetu in v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne občine
Novo mesto v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
Državnega sveta (v nadaljevanju: pravila) predlagal, da se:
− volitve izvedejo tajno ter
− se v skladu z določili 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: poslovnik) ustanovi tričlanska Komisija za vodenje in ugotavljanje izidov
tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Poslovnik določa, da je predsednik komisije predsedujoči (župan), dva člana pa določi Občinski
svet na predlog predsedujočega. Občinski svet je na predlog župana v skladu s 53. členom
poslovnika potrdil tričlansko komisijo za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za
določitev kandidata za člana Državnega sveta v sestavi:
− mag. Gregor Macedoni, - predsednik komisije
− Mateja Kovačič - članica komisije,
− Martina Vrhovnik - članica komisije.
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Na predlog sestave komisije ni bilo nasprotovanj s strani svetnikov, zato je dal župan predlog na
glasovanje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 519
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v skladu s 53. členom Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto in v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne
občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta
potrdil
Komisijo za vodenje in ugotavljanje izidov
tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Komisijo za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za določitev kandidata za
člana Državnega sveta sestavljajo:
− mag. Gregor Macedoni - predsednik,
− Mateja Kovačič - članica,
− Martina Vrhovnik - članica.
(25 ZA, 0 PROTI)
Po izvolitvi Komisije za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za določitev kandidata
za člana Državnega sveta je župan predstavil in obrazložil način glasovanja za določitev
kandidata za člana Državnega sveta, in sicer se volitve izvedejo tajno, zato je sejo Občinskega
sveta ob 16.24 prekinil.
V času prekinitve seje Občinskega sveta so v sejni dvorani potekale tajne volitve za določitev
kandidata za člana Državnega sveta.
Župan je sejo Občinskega sveta nadaljeval ob 16.36 uri in kot predsednik Komisije za vodenje in
ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana Državnega sveta objavil
izid tajnega glasovanja
za določitev kandidata Mestne občine Novo mesto za člana Državnega sveta
−
−
−
−

število razdeljenih glasovnic
število oddanih glasovnic
število neveljavnih glasovnic
število veljavnih glasovnic

−

kandidat št. 1 Bojan Kekec
število prejetih glasov
26

27
27
1
26

Za razpravo o objavljenem glasovanju tajnega glasovanja in o zapisniku Komisije za vodenje in
ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana Državnega sveta ni bilo
prijavljenih razpravljalcev.
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S K L E P, št. 520
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
1.
Potrdil
zapisnik Komisije za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja za določitev
kandidata za člana Državnega sveta na 25. redni seji Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto v predloženi vsebini (priloga zapisnika).
2.
Za kandidata na volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v
volilni enoti številka 14, ki bodo dne 22. novembra 2017, je določen:
ime in priimek:
datum rojstva:
naslov stalnega prebivališča:
poklic:
delo, ki ga opravlja:
predlagatelj:

BOJAN KEKEC
4. 5. 1965
Muhaber 69, 8000 Novo mesto
magister energetike
vodja projekta EU koridorjev
SDS

3.
Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan Mestne občine Novo mesto, mag.
Gregor Macedoni.
(27 ZA, 0 PROTI)
4.3. Predlog mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov 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.
Pri tej točki je razpravljal dr. Janez Povh.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
S K L E P, št. 521
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju mag. Milene Dular
za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto.
(26 ZA, 0 PROTI)

4.4. Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Gimnazije Novo mesto
Gradivo je bilo 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.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
S K L E P, št. 522
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju Mojce Lukšič
za ravnateljico Gimnazije Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 5. 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.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Pri tej točki so razpravljali mag. Miroslav Berger, Peter Kostrevc in Uroš Lubej.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Jernej Muhič, Komunala d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 523
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske, na dan 10. 10. 2017.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za
obdobje 2017 - 2020
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo, ravno tako
poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
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Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali Marjanca Trščinar Antić, mag. Miroslav Berger, Peter Kostrevc, Borut
Škerlj, Stanislav Galič, dr. Janez Povh in Vesna Vesel.
Na razpravo je odgovarjal župan mag. Gregor Macedoni in sprejel predlog Petra Kostrevca, da
se v 7. členu predloga pravilnika v celoti črta drugi (2.) odstavek.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa, z upoštevanjem predloga Petra
Kostrevca (v celoti se črta drugi (2.) odstavek 7. člena).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 524
I.
1.
V predlogu Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za
obdobje 2017 - 2020 se v 7. členu črta besedilo celotnega drugega (2.) odstavka.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
PRAVILNIK
O SPODBUJANJU RAZVOJA STAREGA MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA ZA
OBDOBJE 2017 - 2020
z upoštevanjem popravka iz 1. točke tega sklepa.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto predlaga županu in Občinski upravi, da z
rebalansom proračuna zagotovita dodatna finančna sredstva za izvajanje subvencij po
Pravilniku o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017
- 2020.
(26 ZA, 2 PROTI)

K 7. točki
Poročilo župana
Poročilo o aktivnostih župana je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred
sejo.
Ustno poročilo pri tej točki je na seji 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.
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K 8. 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 24. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Jiri Volt je izrazil pohvalo za izvedbo postavitve Pump track proge v Portovalu, ki je že od začetka
vseskozi polno zasedena in služi svojemu namenu.
9001-7/2017 – 426 Ureditev dveh jaškov na klančini v Portovalu pri
1.
teniških igriščih
9001-7/2017 – 427 Namestitev defibrilatorja na/ob teniških igriščih v
2.
Portovalu
9001-7/2017 – 428 Objava prispevka o pokojnem bivšem županu MO NM v
3.
lokalnem časopisu
9001-7/2017 – 429 Zagotovitev obljubljenih nadomestnih prireditvenih
4.
prostorov v času prenove mestnega jedra
9001-7/2017 – 430 Brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne
5.
subjekte za obnovo fasad v mestnem jedru
9001-7/2017 – 431 Angažiranje nevladnih organizacij, da svoje prireditve
6.
organizirajo v mestnem jedru tudi v času njegove
prenove
9001-7/2017 – 432 Vodeni ogledi gradbišč prenove mestnega jedra
7.
9001-7/2017 – 433 Uporaba granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste
8.
Na vprašanje je na sami seji odgovoril župan mag. Gregor Macedoni (odločitev za granitne
robnike je bila s strani občine iz razloga, ker so le-ti veliko bolj trpežni od navadnih betonskih
robnikov. Izkušnje iz terena ob ogledu poškodb, nastalih z izvajanjem zimske službe vzdrževanja
cest so pokazale, da so na betonskih robnikih nastale poškodbe, granitni pa so veliko bolj
vzdržljivi in zato imajo tudi veliko daljšo življenjsko dobo). Strinjanje z županovim stališčem je
podprl tudi svetnik mag. Adolf Zupan.
9001-7/2017 – 434 Obnova Kettejevega drevoreda
9.
9001-7/2017 – 435 Oživitev okolice gradu Grm z razširitvijo postajališča za
10.
avtodome
11.
9001-7/2017 – 436 Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu
9001-7/2017 – 437 Čim prejšnja izvedba ukrepov za varen promet na
12.
Ragovski ulici zaradi njegovega povečanja ob prenovi
mestnega jedra
13.
9001-7/2017 – 438 Prenova Narodnega doma
14.
9001-7/2017 – 439 Gospodarska cona Livada
15.
9001-7/2017 – 440 Nabava električnih koles
9001-7/2017 – 441 Sprememba prometne signalizacije v križišču Seidlove
16.
ceste, Rozmanove ulice in Kettejevega drevoreda
9001-7/2017 – 442 Nadaljevanje vprašanja (št. 9001-3/2017 – 411) oziroma
17.
dodatna obrazložitev najema NTK Krka v Drgančevju
9001-7/2017 – 443 Parkirišče pred cerkvijo Potov Vrh - spreminjanje
18.
lokacije droga javne razsvetljave

II.
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Članice in člani Občinskega sveta so na 25. seji Občinskega sveta dne 19.10.2017 podali
naslednje
pobude in vprašanja
mag. Mitja Sadek
9001-8/2017 – 444 Določitev
pravil
in
postopkov
spominskega
(ustna pobuda) obeleževanja na javnih prostorih
Pobuda, da MO NM sprejme pravni akt (npr. odlok), s
katerim bi se določila pravila in postopki spominskega
1.
obeleževanja na javnih prostorih v občini.
Kot primer dobre prakse je Občina Škofja Loka, ki tak odlok
že ima (postavljanje spominskih plošč, kipov, starih
umetniških del, ki bistveno vplivajo na podobo javnega
prostora, ipd).
mag. Mitja Sadek
9001-8/2017 – 445 Postavitev konkretnih spominskih obeležij na javnem
(ustna pobuda) prostoru v Novem mestu - Rudolf IV in Marija Terezija
Pobuda za postavitev spominskih obeležij na javnem
2.
Borut Škerlj - prostoru v Novem mestu, in sicer za Rudolfa IV kot
podpora pobudi ustanovitelja Novega mesta ter Marije Terezije kot
ustanoviteljice Gimnazije Novo mesto in novomeške
Kresije.
mag. Miroslav Berger
9001-8/2017 – 446 Ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnika v
(ustna in pisna pobuda) naselju Krka v letu 2018
Pobuda, da se v finančnem načrtu za leto 2018 predvidi
potrebna finančna sredstva za ureditev (dokončanje) javne
3.
razsvetljave in izgradnjo pločnika v naselju Krka v letu 2018.
Obrazložitev: cesta do naselja Krka se je zaradi prometnih
zastojev v mestu spremenila v obvoznico za smer Mali
Slatnik in dalje.
Cesta je ozka, neosvetljena in brez pločnika, zato je za
pešce življenjsko nevarna (še posebej za šolarje).
mag. Miroslav Berger
Rebalans proračuna za leto 2017
9001-8/2017 – 447 Vprašanje, ali v letu 2017 ne bo več rebalansa proračuna,
4.
(ustno in pisno vprašanje) ali bo v letu 2017 ponovno prišlo do nerealiziranih projektov
in programov ter kakšna bo zaradi nerealizacije višina
neizkoriščenih prihodkov?
Na vprašanje je na seji odgovoril župan mag. Gregor Macedoni (rebalans proračuna za leto
2017 in sprememba proračuna za leto 2018 bo na dnevnem redu 26. seje Občinskega sveta
MO NM, predvidoma dne 16.11.2017 (oziroma 23.11.2017), za vse tiste vsebine, ki se zaradi
dinamike iz leta 2017 premikajo v leto 2018).
Borut Škerlj
9001-8/2017 – 448 Alternativa SMS za brezplačno 2 urno parkiranje
(ustna in pisna pobuda) Brezplačno parkiranje okoli mesta je oteženo, ker morajo
uporabniki uporabiti telefon in SMS obveščanje. To zahteva
čas in nekaj pozornosti.
5.
Za velik segment uporabnikov mestnega jedra je možnost
uveljavljanja dve uri brezplačnega parkiranja z alternativno
metodo SMS-a pomemben odklonilni faktor, da mesto ne
obiščejo. Zato podjetniki v mestnem jedru dajejo pobudo,
sam pa se ji pridružujem, da se omogoči 2-h označevanje
parkiranja tudi z uro v vozilu. Ker oteženo evidentiranje
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neposredno vpliva na poslovne subjekte v centru mesta,
menim, da bi morala uprava MO NM olajšati evidentiranje
in se prilagoditi stanju, ki je nastala kot posledica gradbenih
del na Glavnem trgu. Hvala za podporo pobudi.
Borut Škerlj
9001-8/2017 – 449 Vzpostavitev semaforiziranega križišča v KS Gotna vas
(ustno in pisno vprašanje na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico
ter pobuda) Mestna občina Novo mesto je na svetniško pobudo
novembra 2016 odgovorila, da je že pristopila k izvajanju
ukrepov za ugotavljanje upravičenosti postavitve
6.
semaforizacije na omenjenem križišču.
Sprašujem, kakšne so ugotovitve MO NM in kdaj lahko
pričakujemo ureditev semaforiziranega križišča?
Hkrati dajem pobudo, da se namesti semafor, ki se bo
vključeval samo, če se bo na stranski cesti nahajalo vozilo,
sicer pa ne.
Borut Škerlj
9001-8/2017 – 450 Ukinitev dopoldanske krožne linije v mestnem
(ustna in pisna pobuda) potniškem prometu v KS Gotna vas
Krajani KS Gotna vas so se obrnili name in podajam njihovo
in mojo pobudo v zvezi ukinjeno dopoldansko krožno linijo
mestnega potniškega prometa.
Šlo je za edino linijo, ki so jo koristili zlasti upokojenci in
starejše občanke in občani med 8.30 in 13. uro. Drugih
povezav ni. Uporabniki se ne strinjajo s stališči o
nezasedenosti avtobusov in menijo, da so bile izjave,
7.
objavljene v javnosti, neresnične in niso upoštevali
dejanske zasedenosti.
Krajani KS dajejo pobudo, da se ponovno uvede avtobus
dopoldanske krožen linije, zlasti kraki 1, 2, 3 - Srebrniče,
Gotna vas in Mali Slatnik. Sam podpiram navedeno
pobudo, se ji pridružujem in dajem dodatno pobudo, da se
vzpostavi še linija med Gotno vasjo in Krko, d.d. in poskrbi
za zaposlene. Krka, d.d. ukinja parkirišča, peš dostop po
cesti med Žabjo vasjo in Ločenskim mostom pa je zaradi
neizdelanega pločnika in kolesarske steze smrtno nevaren.
mag. Adolf Zupan
8.
9001-8/2017 – 451 Zamenjava ograje na Ločenskem mostu
(ustna pobuda) Pobuda za zamenjavo ograje na Ločenskem mostu.
mag. Adolf Zupan
9001-8/2017 – 452 Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti
9.
(ustno vprašanje) Vprašanje, kako potekajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo
kolesarske steze ob Levičnikovi cesti.
Alojz Kobe
9001-8/2017 – 453 Pobude glede prenove Glavnega trga in arheoloških
(pisna pobuda) odkritij na njem
Ob prenovi Glavnega trga se je pod več sloji pokazala
izjemno lepa, s kamni tlakovana cesta iz okoli 15 stoletja.
10.
Cesto sestavljajo obrobe in diagonalne povezave iz
pravokotnih kamnov, vmes so kamni poljubnih oblik, mulda
teče po sredi ceste.
Kolikor je znano, bodo kamne odstranili, da bi prišli še do
nižjih slojev.
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Predlagam:
1. da se projekt dopolni tako, da se vsaj del ceste ohrani in
prekrije s steklom,
2. da se kamni vsaj v dolžini 20m kontrolirano odstranijo in
premestijo na drugo lokacijo,
3. da se (večjim) podjetjem iz Novega mesta ponudi
možnost, da na svoje stroške odstranijo in restavrirajo
del kamnite površine na svoji lokaciji.

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Župan je svetnice in svetnike seznanil, da bo 25.10.2017 skupna seja Občinskih svetov občin
družbenic Ceroda na temo regijskega sodelovanje dolenjskih in belokranjskih občin pri obdelavi
in odlaganju odpadkov.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem svetnicam in svetnikom ter vsem prisotnim zahvalil za
sodelovanje.
Župan je sejo zaključil ob 17.53 uri.

Številka: 9001-8/2017
Datum: 19.10.2017

Zapisale:
Suzana Virc
Maja Gorenc
Jasna Jazbec Galeša

mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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