PREDLOG

Številka:
Datum:

9001-1/2018
1. 2. 2018

ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 1. februarja 2018, ob 16. uri, v sejni dvorani Mestne občine
Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto,
27. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je pričel in vodil mag. Gregor
Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, ki je na začetku pozdravil članice in člane
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da je prisotnost na seji opravičil Stanislav Galič. Zamudo na sejo
je pred samo sejo najavila Eva Filej Rudman.
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 23 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: Alojz Golob (16.04), Matjaž Engel (16.05), Boštjan
Grobler (16.07), Eva Filej Rudman (16.15), Vesna Vesel (16.22), Bojan Kekec (16.30), tako, da
je bilo na seji prisotnih 29 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, Alojz
Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Jasna Kos Plantan, Peter
Kostrevc, Mateja Kovačič, 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 odsoten član Občinskega sveta:
- Stanislav Galič.
b) Prisotni predstavniki Občinske uprave:
- mag. Gregor Macedoni, župan,
- Meta Retar, Vodja Kabineta župana,
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
- dr. Jana Bolta Saje, Vodja Urada za družbene dejavnosti,
- Miloš Dular, Vodja Oddelka za promet in mobilnost,
- Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
- mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
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mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne dejavnosti,
Urban Kramar, Kabinet župana,
Mojca Lenassi Malnarič, Oddelek za premoženjske zadeve,
Darja Plantan, Oddelek za premoženjske zadeve,
Suzana Potočar, Urad za družbene dejavnosti,
Suzana Virc, Urad za finance in splošne zadeve,
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
 Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, pri 7. točki dnevnega reda,
 Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto d. o. o., pri 9. točki dnevnega reda,
 mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, pri 11. točki
dnevnega reda,
 predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
- poročila delovnih teles,
- okvirni koledar sej Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za leto 2018,
- Poročilo župana,
- Županov amandma št. 1 k predlogu Odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu,
- Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO NM,
k zasebni univerzi v Novem mestu - predlog za razširitev dnevnega reda,
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto – predlog za skrajšani postopek –
dopolnitev gradiva,
- Čistopis predloga dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta.
Pred sejo je bil na klop posredovan:
 čistopis predloga dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Na podlagi določila 3. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto je župan, mag. Gregor Macedoni, kot predlagatelj z dnevnega reda 27. seje Občinskega
sveta umaknil 5. točko:
- Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno
storitvena cona Mačkovec – 2 – druga obravnava.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je brez razprave in glasovanja
seznanil
z umikom 5. točke:
Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno
storitvena cona Mačkovec – 2 – druga obravnava
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z dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta
S strani članov Občinskega sveta ni bilo podanih predlogov za umik točk z dnevnega reda.
II.
Razširitev dnevnega reda
S strani župana, mag. Gregorja Macedonija, je bil v skladu z določilom 4. odstavka 34. člena
Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto podan predlog za razširitev dnevnega
reda 27. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, in sicer z novo točko:
- Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto, k zasebni univerzi v Novem mestu.
Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj, ki je izrazil podporo predlogu.
Ker ni bilo nasprotovanj, je župan, mag. Gregor Macedoni, v skladu s 4. odstavkom 34. člena
Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predlagal glasovanje o predlogu za
razširitev dnevnega reda.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 4. odstavka 34. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel

SKLEP št. 541
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
razširil
dnevni red 27. seje Občinskega sveta z naslednjo točko:
- Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto, k zasebni univerzi v Novem mestu.
(22 ZA, 0 PROTI)
III.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je
župan predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P, št. 542
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
27. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
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2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas- vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1« - druga obravnava
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Novo mesto - druga obravnava
5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu - skrajšani postopek
 Amandma št. 1 k predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem
mestu
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 – skrajšani postopek
8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto
9. Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
10. Premoženjsko-pravne zadeve
10.1 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018
10.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2508/2, 2508/3 in
2508/4, vse k.o. 1457 Ždinja vas, parc. št. 1275 k.o. 1453 Zagorica, parc. št.
1778/6 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 1138/9 k.o. 1455 Bršljin, parc. št.
2189/25 in 2189/29, obe k.o. 1481 Smolenja vas, parc. št. 448/4 k.o. 1483
Kandija, parc. št. 2792/5 k.o. 1458 Črešnjice ter parc. št. 2071/2 k.o. 1493 Veliki
Podljuben
10.3 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in drugih
objektih GJI
11. Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
11.1 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2018 in predlog letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto za leto 2018
12. Predlog podelitve naziva častni občan Mestne občine Novo mesto za leto 2017
13. Kadrovske zadeve
13.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
13.2 Mnenje h kandidaturam za imenovanje ravnateljice/ravnatelja Osnovne šole
Stopiče
14. Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih soustanoviteljica
je Mestna občina Novo mesto k zasebni Univerzi v Novem mestu
15. Poročilo župana
16. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
(23 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu s 34. členom ter 91. oziroma 103. členom (za točko 7.) Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto predlagal obravnavo točk po skrajšanem postopku, in sicer za
5., 6. in 7. točko:
5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – varstvenega zavoda vrtec Pedenjped Novo mesto – skrajšani postopek,
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7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 – skrajšani postopek
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 543
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34., 91. ter 103. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejel

sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 5., 6. in 7. točko:
5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – varstvenega zavoda vrtec Pedenjped Novo mesto – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 – skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(26 ZA, 0 PROTI)
V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu s 34. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
predlagal združitev obravnave 10.1, 10.2 in 10.3 podtočke pri 10. točki – Premoženjsko – pravne
zadeve.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 544
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo združil obravnavo podtočk pri 10. točki, in
sicer od 10.1 do 10.3 podtočke:
10.1 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018
10.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2508/2, 2508/3 in
2508/4, vse k.o. 1457 Ždinja vas, parc. št. 1275 k.o. 1453 Zagorica, parc. št.
1778/6 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 1138/9 k.o. 1455 Bršljin, parc. št.
2189/25 in 2189/29, obe k.o. 1481 Smolenja vas, parc. št. 448/4 k.o. 1483
Kandija, parc. št. 2792/5 k.o. 1458 Črešnjice ter parc. št. 2071/2 k.o. 1493 Veliki
Podljuben
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10.3 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in drugih
objektih GJI
dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 23. 11.
2017 je bil objavljen na spletni strani.
Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj, ki je izrazil mnenje, da zapisnik nima bistvenih povzetkov
razprav in da je to potrebno vstaviti v zapisnik ter da bo zato glasoval proti.
Na vprašanje iz razprave je odgovoril župan, mag. Gregor Macedoni (celotna seja občinskega
sveta je zvočno posneta in kdor želi, lahko dobesedno razpravo posluša na zvočnem posnetku,
ki je objavljen na spletni strani. Sam zagovarja racionalno pripravo zapisnika seje občinskega
sveta).

S K L E P, št. 545
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 23. 11. 2017 v
predloženi vsebini.
(22 ZA, 2 PROTI)

K 3. točki
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas- vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1« - druga obravnava.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in
promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavala predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas- vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas - vzhod/1« v drugi obravnavi.
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Poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor je podal
Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Po poročilu delovnih teles je župan odprl razpravo.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

SKLEP, št. 546
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas –
vzhod/1« v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo
mesto - druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor in
- poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki so
obravnavala predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Novo mesto v drugi obravnavi.
Poročila delovnih teles so podali:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik, je opozorila na
priporočilo Komisije za statut in poslovnik, in sicer, da pripravljalci pri pripravi gradiv dosledno
upoštevajo pravila glede navedbe aktov in določila iz 2. odstavka 84. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki določajo obvezne sestavine obrazložitve
predloga odloka v drugi obravnavi.
Po poročilu delovnih teles je župan odprl razpravo.
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Pri tej točki je razpravljal mag. Franc Bačar (v prvi obravnavi je podal dva predloga, ki nista bila
upoštevana).
Odgovor na vprašanje iz razprave je podal župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel

SKLEP, št. 547
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Odlok
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(20 ZA, 4 PROTI)

K 5. točki
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu - skrajšani postopek
Na začetku seje je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pri sprejemanju dnevnega reda na
podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejel sklep, da se
o točki 5 glasuje po skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še Amandma župana št. 1 k predlogu Odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem
mestu in poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je uvodoma podal obrazložitev Amandmaja št. 1 k predlogu
Odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavala Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu – skrajšani postopek.
Poročilo delovnih teles je podal Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet –
poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor, ki je
predstavil Amandma delovnih teles k predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem
mestu.
Po poročilu delovnih teles je župan odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali: mag. Mitja Sadek, mag. Miroslav Berger, Boštjan Grobler, Mateja
Kovačič, Alojz Kobe in mag. Franc Bačar.
Pri tej točki ni bilo amandmajev, vloženih s strani občinskih svetnikov.
Po razpravi je župan, mag. Gregor Macedoni, dal županov Amandma št. 1 in predlog odloka na
ločeno glasovanje.
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SKLEP, št. 548
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Amandma št. 1
k predlogu odloka o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
V 2. členu se zadnje besedilo v navednicah sprejme v dveh variantah:
1. »15. Pavčkova ulica« in
2. »15. Ulica Toneta Pavčka«.
Občinska uprava bo na GURS in Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen takoj podala
zahteve za pridobitev potrdila in pozitivnega mnenja GURS ter pozitivnega mnenja Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS k predlogu »15. Pavčkova ulica«. V primeru
pozitivnega potrdila in mnenj se v uradnem glasilu objavi poimenovanje »15. Pavčkova ulica«.
V primeru negativnega potrdila in/ali mnenj k poimenovanju »15. Pavčkova ulica« se v uradnem
glasilu objavi poimenovanje »15. Ulica Toneta Pavčka«.
(25 ZA / 0 PROTI)

II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu
v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(24 ZA / 0PROTI)
III.
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
2.
Sprejeti odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu.
(27 ZA / 0 PROTI)
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K 6. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto – skrajšani postopek
Na začetku seje je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pri sprejemanju dnevnega reda na
podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejel sklep, da se
o točki 6 glasuje po skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa na predlog Odbora za družbene dejavnosti še dodatno gradivo ter poročila s sej delovnih
teles, in sicer:
- poročilo Odbora za družbene dejavnosti in
- poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodoma je župan, mag. Gregor Macedoni, občinske svetnike seznanil, da je bilo s strani
Občinske uprave na podlagi sprejetega sklepa Odbora za družbene dejavnosti pripravljeno in na
spletni strani pred sejo občinskega sveta objavljeno dodatno gradivo k tej točki.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je opozoril na dodatni sklep, ki ga je
sprejelo delovno telo, in sicer da predlaga Občinski upravi, da do naslednje seje Občinskega
sveta pripravi čistopis Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Pedenjped Novo mesto.
Pri tej točki je razpravljala Mateja Kovačič.
Na vprašanje iz razprave je odgovoril župan, mag. Gregor Macedoni.
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel naslednji

S K L E P, št. 549
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped Novo mesto
v prvi obravnavi.
(27 ZA / 0 PROTI)
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II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(26 ZA / 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 – skrajšani postopek
Na začetku seje je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pri sprejemanju dnevnega reda na
podlagi 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejel sklep, da se
o točki 7 glasuje po skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- poročilo Odbora za lokalno samoupravo,
- poročilo Odbora za gospodarstvo,
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev je na povabilo župana podal direktor Razvojnega centra Novo mesto, Franci
Bratkovič.
Poročilo s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Adolf Zupan, član Odbora za lokalno samoupravo,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, je opozoril na dodatni sklep Odbora za
gospodarstvo, in sicer, da le-ta predlaga Občinski upravi, da do naslednje seje pripravi celovito
informacijo o delovanju Podjetniškega inkubatorja, ki deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo
mesto.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Miroslav Berger, Alojz Kobe in Borut Škerlj.
Odgovore na vprašanja iz razprave sta podala župan, mag. Gregor Macedoni in direktor
Razvojnega centra Novo mesto, Franci Bratkovič.
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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S K L E P, št. 550
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018
v prvi obravnavi.
(27 ZA / 1 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(27 ZA / 2 PROTI)

K 8. točki
Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani občine, pred sejo pa še poročila
delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na seji delovnega
telesa.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali: Mateja Kovačič, Uroš Lubej, Jiří Volt in mag. Mojca Špec Potočar.
Pojasnila na nekatera vprašanja iz razprave je podal župan, mag. Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 551
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Sklep
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo
Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini.
(19 ZA / 4 PROTI)
12

PREDLOG

K 9. točki
Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2018
Gradivo je bilo v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani občine, pred sejo pa še poročila
s sej delovnih teles:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev je podal Gregor Klemenčič, direktor Javnega podjetja Komunala Novo mesto
d. o. o..
Poročilo 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 – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, je opozorila na dodatni
sklep Odbora za davčno politiko, proračun in finance, in sicer, da Odbor za davčno politiko,
proračun in finance predlaga, da Občinska uprava in JP Komunala Novo mesto d. o. o.:
- pripravita načrt izboljšanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v mestnem jedru in
okolici,
- sprejmeta ukrepe za izboljšanje sistema ločevanja odpadkov in ozaveščanje občanov o
ločevanju odpadkov,
- poročata o poteku financiranja v investicijo »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Dolenjske«.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Miroslav Berger, mag. Franc Bačar, Borut Škerlj in Jiří Volt.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel

S K L E P, št. 552
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Poslovni plan Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2018
v predloženi vsebini.
(27 ZA / 0 PROTI)

K 10. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
10.1 Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018
10.2 Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2508/2, 2508/3 in
2508/4, vse k.o. 1457 Ždinja vas, parc. št. 1275 k.o. 1453 Zagorica, parc. št.
1778/6 k.o. 1492 Stranska vas, parc. št. 1138/9 k.o. 1455 Bršljin, parc. št.
2189/25 in 2189/29, obe k.o. 1481 Smolenja vas, parc. št. 448/4 k.o. 1483
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Kandija, parc. št. 2792/5 k.o. 1458 Črešnjice ter parc. št. 2071/2 k.o. 1493 Veliki
Podljuben
10.3 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in drugih
objektih GJI

K 10.1 točki
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2018
Gradivo je bilo v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani občine, pred sejo pa še poročila
s seje delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na seji delovnih
teles.
Poročilo s seje delovnega telesa sta podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, je opozoril na dodatni sklep Odbora
za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor, in sicer na naslednje predloge Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor:
1. Ko bo izvedena parcelacija parc. št. 448/4, k.o. Kandija, in parc. št. 448/3, k.o. Kandija, se
preostali del parc. št. 448/4 in parc. št. 442/40, obe k.o. Kandija, namenita za parkirišče.
2. Besedilo iz gradiva občinske uprave, ki se glasi: »Nepremičnina parc. št. 448/4 k.o. 1483
Kandija leži med Resslovo in Trdinovo ulico. Na njej je vzpostavljeno parkirišče, ki pa ni v
javni uporabi ter del dostopne poti, ki vodi do zasebnega zemljišča. Predmetna
nepremičnina bo v delu namenjena menjavi, ker je Občina s projektom ureditve parkirišč
na nepremičnini parc. št. 446 k.o. 1483 Kandija deloma posegla na zasebno nepremičnino
parc. št. 448/3 k.o. 1483 Kandija. Del slednje mora Občina pridobiti zaradi pridobitve
uporabnega dovoljenja za parkirišče. V nasprotnem primeru bi morali rušiti oporni zid in
del parkirišča, zato je menjava delov nepremičnin gospodarnejša rešitev.«, se potrdi v
predlaganem besedilu, brez predlogov, ki se navezujejo na poslovno cono Brezovica.
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, je opozoril na dodatni sklep Odbora za okolje
in prostor, in sicer:
1. Iz predloga Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018 se umakneta nepremičnini parc. št. 1020/172 in
1020/173, obe k.o. Gotna vas.
Pri tej točki sta razpravljala: mag. Miroslav Berger in Alojz Kobe (prodaja parc. št. 1020/172 in
1020/173, obe k.o. Gotna vas, vpliva na občinsko cesto).
Dodatno obrazložitev k točki 10.1 je na povabilo župana podala Mojca Lenassi Malnarič, Oddelek
za premoženjske zadeve.
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Po dodatni obrazložitvi k točki 10.1 s strani Občinske uprave je župan, mag. Gregor Macedoni
dal na ločeno glasovanje predlog sklepa pod točko 10.1, upoštevajoč predloge delovnih teles, pri
čemer bo Občinska uprava pred izvedbo postopkov dodatno preučila pripombe Odbora za okolje
in prostor glede parc. št. 1020/172 in 1020/173, obe k.o. Gotna vas.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi in dodatni obrazložitvi gradiva s strani
Občinske uprave sprejel

S K L E P, št. 553
I.
Iz predloga sprememb in dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto za leto 2018 se črta vrstica, št. 110: parc. št. 448/4, KO 1483
Kandija, v izmeri 207 m2, S, 20.350,00 EUR, Trdinova ulica, ob parkirišču.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
sprejme
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2018, ki vsebuje:
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018,
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018,
- načrt razpolaganja premičnega premoženja za leto 2018 v posamični vrednosti nad
10.000 EUR,
- načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018 v posamični vrednosti nad
10.000 EUR,
z upoštevanjem sprejetega sklepa pod točko I.
(27 ZA / 1 PROTI)

K 10.2 točki
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2508/2, 2508/3 in 2508/4, vse
k.o. 1457 Ždinja vas, parc. št. 1275 k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1778/6 k.o. 1492 Stranska
vas, parc. št. 1138/9 k.o. 1455 Bršljin, parc. št. 2189/25 in 2189/29, obe k.o. 1481 Smolenja
vas, parc. št. 448/4 k.o. 1483 Kandija, parc. št. 2792/5 k.o. 1458 Črešnjice ter parc. št. 2071/2
k.o. 1493 Veliki Podljuben
Gradivo je bilo v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani občine, pred sejo pa še poročila
s seje delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodoma je župan, mag. Gregor Macedoni, pojasnil, da se glede na sprejeti sklep pod točko 10.1
iz predloga sklepa pod točko 10.2 črta parc. št. 448/4, k.o. 1483 Kandija.
Poročilo s seje delovnega telesa sta podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
15
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-

Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.

Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel

S K L E P, št. 554
I.
Iz predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah se v povezavi s
sprejetimi Spremembami in dopolnitvami Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto za leto 2018, črta naslednja alineja:
»- katastrska občina 1483 Kandija, parcela 448/4, ID 1927924,«.
II.
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina
Novo mesto lastnica nepremičnin katastrska občina 1457 Ždinja vas, parcele 2508/2, 2508/3
in 2508/4, katastrska občina 1453 Zagorica parcela 1275, katastrska občina 1492 Stranska
as parcela 1778/6, katastrska občina 1458 Črešnjice parcela 2792/5, katastrska občina 1493
Veliki Podljuben parcela 2071/2 ter ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah:
- katastrska občina 1457 Ždinja vas, parcela 2508/2, ID 6748455,
- katastrska občina 1457 Ždinja vas, parcela 2508/3, ID 6748454,
- katastrska občina 1457 Ždinja vas, parcela 2508/4, ID 6748452,
- katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 1275, ID 2367330,
- katastrska občina 1492 Stranska vas, parcela 1778/6, ID 6735227,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1138/9, ID 6288610,
- katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2189/29, ID 6796803,
- katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2189/25, ID 6796802
- katastrska občina 1458 Črešnjice, parcela 2792/5, ID 6815076,
- katastrska občina 1493 Veliki Podljuben, parcela 2071/2, ID 6707492.
(26 ZA / 1 PROTI)

K 10.3 točki
Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah in drugih objektih GJI
Gradivo je bilo v poslovniškem roku objavljeno na spletni strani občine, pred sejo pa še poročila
s seje delovnih teles, in sicer:
- poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Poročilo s seje delovnega telesa sta podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet – poročilo s skupne seje
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel

S K L E P, št. 555
Sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra na nepremičninah:
- katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 384/2 (ID 2034849), del kategorizirane javne
ceste LZ 299071 - Avšičeva ulica - Na Lazu - Knafelčeva ulica - Pot na Gorjance - Na
Lazu,
- katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 384/3 (ID 6247156), del kategorizirane javne
ceste LZ 299071 - Avšičeva ulica - Na Lazu - Knafelčeva ulica - Pot na Gorjance - Na
Lazu,
- katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 337/2 (ID 6621182), del Župančičevega
sprehajališča,
- katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 337/3 (ID 6621181), del Župančičevega
sprehajališča,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 153/5 (ID 3757909), del kategorizirane javne
ceste LZ 799481-V Brezov log,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/74 (ID 6358791), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/75 (ID 6358794), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/83 (ID 6358795), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/84 (ID 6358799), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/85 (ID 6358797), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/87 (ID 6358800), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/88 (ID 6358803), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/90 (ID 6358798), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/101 (ID 6358810), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/102 (ID 6358809), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti in LK 299291-Gospodarska cona
ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/104 (ID 6358807), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/106 (ID 6358812), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
- katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/107 (ID 6358811), del kategorizirane javne
ceste LK 299291-Gospodarska cona ob Straški cesti,
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-

-

katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/109 (ID 6358806), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti,
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/116 (ID 6358818), del kategorizirane javne
ceste LK 299292-Gospodarska cona ob Straški cesti
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/118 (ID 6358820), del nekategorizirane
javne ceste,
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/120 (ID 6358816), del nekategorizirane
javne ceste,
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 434/123 (ID 6358760), del nekategorizirane
javne ceste,
katastrska občina 1491 Lakovnice, parcela 97/2 (ID 6398831), del kategorizirane javne
ceste JP 793421-Gorenje Lakovnice,
katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 1348/2 (ID 469307), del kategorizirane javne
ceste JP 799219-Belokranjska cesta-Knafelčeva ulica in JP 799218-Belokranjska
cesta-Knafelčeva ulica
katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 1349/2 (ID 4930347), del kategorizirane javne
ceste JP 799219-Belokranjska cesta-Knafelčeva ulica in LZ 299072-Knafelčeva ulica,
katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 1348/4 (ID 463782), del kategorizirane javne
ceste JP 799219- Belokranjska cesta-Knafelčeva ulica,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1241/4 (ID 764529), del kategorizirane javne
ceste LC 295133-Stopiče,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1241/2 (ID 932531), del kategorizirane javne
ceste JP 794321-Vinareber,
katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 122/6 (ID 6370080), del kategorizirane javne
ceste LZ 299251-Bršljin-Mirnopeška cesta,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1243/7 (ID 1425852), del kategorizirane javne
ceste JP 794321-Vinareber,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 292/2 (ID 4823836), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1243/2 (ID 3996534), del kategorizirane javne
ceste JP 794321-Vinareber,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1266/6 (ID 1462314), del kategorizirane javne
ceste LC 295133-Stopiče,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1209/2 (ID 1740115), del kategorizirane javne
ceste LC 295133-Stopiče,
katastrska občina 1489 Cerovec, parcela 1266/5 (ID 4655709), del kategorizirane javne
ceste LC 295133-Stopiče,
katastrska občina 1457 Ždinja vas, parcela 1045/12 (ID 1277892), del nekategorizirane
javne ceste,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 276/3 (ID 5107142), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 264/5 (ID 908667), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1460 Šentpeter, parcela 1101/9 (ID 3207295), del kategorizirane javne
ceste JP 797471-Otočec,
katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 38/6 (ID 6707510), del kategorizirane javne
ceste LC 295242-Kamenje,
katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 38/7 (ID 6707511), del kategorizirane javne
ceste LC 295242-Kamenje,
katastrska občina 1453 Zagorica, parcela 38/9 (ID 6707532), del kategorizirane javne
ceste LC 295242-Kamenje,
katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 722/6 (ID 6444433), del
kategorizirane javne ceste JP 733115-Brod,
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katastrska občina 1485 Gotna vas, parcela 474/48 (ID 4147628), del kategorizirane
javne ceste JP 799195-Jedinščica,
katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1029/5 (ID 4578361), del
kategorizirane javne ceste JP 799095-Westrova ulica,
katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1033/6 (ID 3653516), del
kategorizirane javne ceste JP 799095-Westrova ulica,
katastrska občina 1480 Potov Vrh, parcela 1690/16 (ID 6490981), del kategorizirane
javne ceste LC 295181-Mali Slatnik-Veliki Slatnik-Hrušica,
katastrska občina 1485 Gotna vas, parcela 458/12 (ID 1372769), del kategorizirane
javne ceste LZ 299021-Jedinščica-Ob Težki vodi,
katastrska občina 1485 Gotna vas, parcela 456/24 (ID 1526963), del kategorizirane
javne ceste LZ 299021-Jedinščica-Ob Težki vodi,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 294/2 (ID 2726265), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 281/2 (ID 3322435), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 305/4 (ID 2980660), del kategorizirane javne
ceste LC 295202-Dolenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 261/2 (ID 2043036), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 290/4 (ID 3723444), del kategorizirane javne
ceste JP 794971-Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 92/1 (ID 6582909), del kategorizirane javne
cesta JP 799373-Mestne njive,
katastrska občina 1483 Kandija, parcela 970/2, ID 6708245, del javne pešpoti,
katastrska občina 1483 Kandija, parcela 992/5, ID 6708258, del javne pešpoti,
katastrska občina 1483 Kandija, parcela 971/2, ID 6708248, del javne pešpoti,
katastrska občina 1480 Potov Vrh, parcela 1719/15, ID 6491060, del kategorizirane
javne ceste LC, št. odseka 295181-Mali Slatnik-Veliki Slatnik-Hrušica,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 271/2, ID 6633729, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 297/2, ID 6633746, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 298/2, ID 6633748, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 299/7, ID 6633752, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 300/4, ID 6633700, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 286/5, ID 6633741, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1448 Prečna, parcela 286/5, ID 6633737, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 791711-Prečna-Suhor,
katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 748/2, ID 6674379, del kategorizirane javne
ceste LC, št. odseka 295291-Paha-Žaloviče,
katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 751/2, ID 6674375, del kategorizirane javne
ceste LC, št. odseka 295291-Paha-Žaloviče,
katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 744/2, ID 6674367, del kategorizirane javne
ceste LC, št. odseka 295291-Paha-Žaloviče,
katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 750/4, ID 6674383, del kategorizirane javne
ceste LC, št. odseka 295291-Paha-Žaloviče,
katastrska občina 1459 Herinja vas, parcela 752/2, ID 6674378, del kategorizirane javne
ceste LC, št. odseka 295291-Paha-Žaloviče,
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katastrska občina 1454 Daljnji Vrh, parcela 1595/2, ID 94743, del javnih površin ob
kategorizirani javni cesti JP, št. odseka 791671-Daljni Vrh,
katastrska občina 1454 Daljnji Vrh, parcela 1595/3, ID 597854, del javnih površin ob
kategorizirani javni cesti JP, št. odseka 791671-Daljni Vrh,
katastrska občina 1454 Daljnji Vrh, parcela 1598/2, ID 4460681, del javnih površin ob
kategorizirani javni cesti JP, št. odseka 791671-Daljni Vrh,
katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 1824/7, ID 6667480, del kategorizirane
javne ceste JP, št. odseka 798591-Mala Cikava,
katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2208, ID 6709391, del javnih površin ob
kategorizirani javni cesti JP, št. odseka 798591-Mala Cikava,
katastrska občina 1500 Dobindol, parcela 2754/9, ID 6728743, del nekategorizirane
javne ceste v naselju Uršna sela,
katastrska občina 1500 Dobindol, parcela 2754/11, ID 6728746, del nekategorizirane
javne ceste v naselju Uršna sela,
katastrska občina 1500 Dobindol, parcela 2707/5, ID 6728741, del nekategorizirane
javne ceste v naselju Uršna sela,
katastrska občina 1488 Hrušica, parcela 1150/5, ID 6726623, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 295171-Dolž-Pangrč Grm-Gabrje,
katastrska občina 1487 Zajčji Vrh, parcela 1007, ID 1899491, del kategorizirane javne
ceste JP, št. odseka 794371-Mali Orehek-Sela pri Zajčjem Vrhu, št. odseka 794381-Sela
pri Zajčjem Vrhu in št. odseka 794391-Zajčji Vrh pri Stopičah-Sela pri Zajčjem Vrhu.
(25 ZA / 1 PROTI)

K 11. točki
Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in
predlog letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za
leto 2018

Na spletni strani občine je bilo v poslovniškem roku objavljeno gradivo Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto, in sicer:
- Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in
predlog letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2018
Pred sejo pa je bilo objavljeno tudi poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 556
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
z gradivom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:
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Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2018 in predlog finančnega načrta za leto 2018.
(23 ZA / 0 PROTI)

K 12. točki
Predlog podelitve naziva častni občan Mestne občine Novo mesto za leto 2017
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev in predstavitev kandidata je podal Bojan Kekec, predsednik Komisije za
priznanja in nagrade.
Pri razpravi so sodelovali: mag. Adolf Zupan, dr. Janez Povh, Marjanca Trščinar Antić in Borut
Škerlj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 557

O PODELITVI NAZIVA
»ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO«
za leto 2017
Listina častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2017
se podeli
dr. Jožetu Gričarju
za njegove pomembne znanstvene, pedagoške in raziskovalne dosežke na področju
informatike.
(28 ZA / 0 PROTI)

K 13. točki
Kadrovske zadeve
13.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
13.2 Mnenje h kandidaturam za imenovanje ravnateljice/ravnatelja Osnovne šole
Stopiče
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Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev za obe podtočki je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

K 13.1 podtočki
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Pri tej točki sta razpravljala Mateja Kovačič in Jiří Volt.
Odgovore na vprašanja iz razprave je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel naslednji

S K L E P, št. 558
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mitjo Lična,
Evo Filej Rudman,
Zorko Hrovat,
mag. Mitjo Sadka,
za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
za mandatno obdobje petih let.
(19 ZA / 0 PROTI)

K 13.2 podtočki
Mnenje h kandidaturam za imenovanje ravnateljice/ravnatelja Osnovne šole
Stopiče

Pri tej točki je razpravljal dr. Janez Povh.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel naslednji
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S K L E P, št. 559
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je podal
pozitivno mnenje
h kandidaturi za ravnateljico / ravnatelja
Osnovne šole Stopiče za mandatno obdobje od 22. 4. 2018 do 21. 4. 2023
Mateji Andrejčič in
Petru Jeniču,
prijavljenima kandidatoma, ki izpolnjujeta formalne pogoje iz razpisa
(27 ZA / 0 PROTI)

K 14. točki
Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih soustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto k zasebni Univerzi v Novem mestu
Na začetku seje je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pri sprejemanju dnevnega reda na
podlagi 4. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejel
sklep, da razširi dnevni red 27. seje Občinskega sveta z naslednjo točko:
- Predlog sklepov o pridruževanju visokošolskih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto, k zasebni univerzi v Novem mestu.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine pred sejo s predlogom za razširitev dnevnega
reda.
Uvodoma je župan, mag. Gregor Macedoni, pojasnil, da je bilo gradivo pripravljeno po sklicu seje,
in sicer na podlagi pobude občinskega svetnika Boruta Škerlja, ki jo je dne, 31. januarja 2018
naslovil na župana in posredoval v vednost vsem občinskim svetnikom.
Gradivo je pred sejo Občinskega sveta obravnavalo tudi delovno telo, in sicer Odbor za družbene
dejavnosti.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali: dr. Janez Povh, mag. Miroslav Berger, dr. Milena Kramar Zupan in
Borut Škerlj, ki tematiko spodbuja; na zapisnik pa je priložil pisno pobudo z zaprosilom k
predložitvi k zapisniku – predlog za razširitev dnevnega reda s točko: Pristop Mestne občine Novo
mesto k procesu ustanovitve Univerze v Novem mestu in vključitev v članstvo Univerze Novo
mesto. Pisna pobuda je priloga k temu zapisniku.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel naslednji

SKLEP, št. 560
1. Mestna občina Novo mesto podpira razvoj visokošolskega prostora v Novem mestu
z namenom končne ustanovitve javne univerze v Novem mestu.
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2. Na pobudo ustanoviteljev zasebne Univerze v Novem mestu se z vsemi
visokošolskimi zavodi, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto,
pristopi k pogovoru o vključitvi teh visokošolskih zavodov v zasebno Univerzo v
Novem mestu, z enotnimi merili in pristopom. Zaradi javnega interesa ustanovitve
javne univerze v Novem mestu se lahko visokošolski zavodi, katerih
soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, vključijo v zasebno univerzo pod
pogojem, da bodo njeni člani samo visokošolski zavodi, katerih vsi soustanovitelji,
v primeru ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu, zagotavljajo
brezpogojni in brezplačni prenos visokošolskih programov na javno univerzo s
sedežem v Novem mestu. Pri dogovorih in pogojih vstopa je potrebno ustrezno
ovrednotiti dosedanje soustanoviteljstvo visokošolskih institucij, ki so nosilci
vloge za akreditacijo zasebne Univerze v Novem mestu, s strani Mestne občine
Novo mesto in dolenjskega gospodarstva, ter jasno razmejiti med zasebnim in
javnim, predvsem na področju financiranja iz javnih sredstev.
(28 ZA / 0 PROTI)

K 15. 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 občina Novo mesto se je brez razprave in glasovanja
seznanil
s poročilom župana o realizaciji sklepov občinskega sveta in aktivnostih Mestne občine
Novo mesto.

K 16. 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 26. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
vprašanja in pobude
9001-9/2017 – 454 Odstranitev navoženih gradbenih odpadkov v ŠP Portoval
9001-9/2017 – 455 Namestitev smetnjakov v mestnem gozdu Portoval in dopolnitev
odloka z določili za varovanje gozdov s posebnim pomenom
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9001-9/2017 – 456 Preveritev razsvetljave na tržnici
9001-9/2017 – 457 Začetek izvajanja projekta Zlata mreža
9001-9/2017 – 458 Pripravljenost MO NM za primer nesreče v JEK Krško
9001-9/2017 – 459 Uvedba sistema parkiranja z namestitvijo parkirne ure za
parkiranje do dveh ur na parkirišču Kandija
9001-9/2017 – 460 Ureditev zemljišča pri POŠ Dolž in OŠ Stopič
9001-9/2017 – 461 Smotrnost nadaljnjega investiranja v CeROD
9001-9/2017 – 462 Vključitev Novega mesta v mrežo mest, prijaznih do LGBT-oseb
9001-9/2017 – 463 Preučitev možnosti znižanja cene parkiranja v MO NM
9001-9/2017 – 464 Obdelava in odlaganje odpadkov MO NM, občin družbenic in
ostalih na deponiji Cero
9001-9/2017 – 465 Izgradnja plavalnega bazena v Novem mestu
II.

Članice in člani Občinskega sveta so na 27. seji Občinskega sveta, dne 1. 2. 2018, podali
naslednje pobude in vprašanja:
Jiri Volt

1.

2.

3.

9001-1/2018 – 466 Poimenovanje avtobusnih postajališč in urejenost le(ustna pobuda) teh
Pobuda za poimenovanje vsakega avtobusnega
postajališča s svojim imenom/nazivom, da se bodo
uporabniki MPP lažje orientirali. Postajališča tudi niso
urejena in so zanemarjena, zato pobuda za osnovno
vzdrževanje le-teh.
Marjanca Trščinar Antić
9001-1/2018 - 467 Zapora ceste v Črmošnjicah
(ustno vprašanje) Vprašanje v imenu KS Stopiče: v Črmošnjicah je bila
odobrena zapora ceste, zato vprašanje, kdaj bo zapora tudi
fizično postavljena.
Marjanca Trščinar Antić
9001-1/2018 - 468 Zanemarjenost in poraslost z ambrozijo na privatnih
(ustno vprašanje) zemljiščih
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Vprašanje, ali lahko MO NM zahteva od zasebnbih lastnikov
zemljišč njihovo ureditev v primeru, da so zanemarjena, še
posebej, če so zarasla z ambrozijo (primer na Težki Vodi).

4.

5.

6.

Marjanca Trščinar Antić
9001-1/2018 - 469 Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri
(ustno vprašanje) Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah
Vprašanje ali potekajo kakšne aktivnosti za ureditev
cestnega priključka iz smeri Stopič na regionalno cesto v
Črmošnjicah, kjer se cestišče pogreza (ob avtobusnem
postajališču).
Dušan Kaplan
9001-1/2018 - 470 Dostop na delovišče za gradnjo novih blokov v Mrzli
(ustno in pisno vprašanje) dolini
Dostop na delovišče za gradnjo novih blokov v Mrzli dolini
bi naj bil z Broda (med RK in Steklarstvom Vidmar),
dejansko pa se promet za namen gradnje blokov, torej
kamionov z gradbenim in ostalim materialom, odvija skozi
strjeno naselje Slavka Gruma mimo OŠ Drska.
Sprašujem ali je v elaboratu projekta določen dostop
gradbene mehanizacije; če ja, kje to je? Sprašujem tudi, v
kolikor moja ugotovitev drži, da je dovoz na gradbišče
določen z Broda, kdo je odgovoren za nadzor?
Informacije, ki jih imam, so, da je bilo večkrat opozorjeno s
strani prebivalcev o nevarnosti tranzita mimo šole,
seznanjeni naj bi bili ravnateljica šole, policija, Občinska
uprava, pa se zadeva ni uredila. Zakaj?
Upam, da se ne bo zgodila kakšna tragedija prej, kot bodo
odgovorni doumeli resnost situacije.
Dušan Kaplan
9001-1/2018 - 471 Pomoč pri iskanju bivalnih prostorov
(ustno in pisno vprašanje) Pobuda in prošnja Občinski upravi, da pomaga pri rešitvi
prostorske težave v dnevnem centru VDC Dolfke
Boštjančič, izpostava Novo mesto. V dnevni center prihaja
deset otrok, mladostnikov s težko motnjo v duševnem
razvoju in z dodatnimi motnjami (motnje v gibanju,
epilepsija, motnja vida, govora, …), od tega 5 dečkov in 5
deklic. Njihova starost je od 5 do 28 let. Zaradi premajhnih
prostorov jim ni več mogoče zagotavljati kvalitetnega
razvoja njihovih kognitivnih in motoričnih sposobnosti.
Obenem je premalo možnosti za gibanje, zunanje površine
ne dovoljujejo postavitev prilagojenih igral, ki bi jih otroci za
gibalni razvoj nujno potrebovali, dovoz do prostorov, ki je
večji del še v makadamski izvedbi tudi ni najprimernejši,
sploh za tako populacijo otrok in mladostnikov, ki so gibalno
težko ovirani in zato na invalidskih vozičkih.
Občina po zakonu ni dolžna poskrbeti za prostore, je pa res,
da so kot mnoge druge interesne ali drugačne skupine, tudi
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ti otroci naši in bilo bi prav, da se jim pomaga oziroma se
najde prostor, ki bi bil za njih primeren.

7.

8.

9.

Borut Škerlj
9001-1/2018 - 472 Sprejem pravne podlage za zaščito spomenikov na
(ustna in pisna pobuda) pokopališčih
Pobuda za popis in sprejem splošnega akta o zaščiti
nagrobnih obeležij.
Starejša pokopališča v Novem mestu imajo spomenike, ki
so del naše kulturne dediščine. Pričajo o znanju
Novomeščanov, obrtnikov in kamnosekov in umetnosti za
več kot 100 let nazaj. Hkrati so z vsebinami pomniki in
spomeniki našim prednikom. Predlagam popis in sprejem
splošnega akta o zaščiti nagrobnih obeležij.
Uroš Lubej
9001-1/2018 - 473 Sterilizacija in kastracija mačk v Mestni občini Novo
(pisna pobuda) mesto
Pobuda za preverbo ustreznosti financiranja sterilizacij in
kastracij mačk v Mestni občini Novo mesto.
Z Društva za zaščito živali Novo mesto so nas opozorili, da
je dosedanji način po njihovem mnenju neustrezen, saj
financiranje poteka prek razpisa za društva, kar pomeni, da
denar prihaja prepozno. Občina naj preuči prakse drugih
občin in ugotovi, ali so sredstva zadostna ter ali je dosedanji
način financiranja ustrezen.
Uroš Lubej
9001-1/2018 - 474 Poškodovanje drevoreda ob Zagrebški cesti
(pisna pobuda) Pobuda, da občina ugotovi morebitno odgovornost v zvezi
s poškodovanjem dreves na Zagrebški cesti, v okviru
projekta hidravličnih izboljšav.

Uroš Lubej
9001-1/2018 - 475 Pobuda za prostorsko aplikacijo za podajanje
pobud
s
strani
občanov
(pisna in ustna pobuda) prostorskih
Pobuda občini za pripravo spletne aplikacije, preko katere
bodo občanke in občani lahko podajali pobude v zvezi z
urejanjem oziroma razvojem mesta.
Odgovori občine naj bodo pripravljeni v razumnem roku,
oboje pa naj bo dostopno na ogled vsem. Primerno je, da
10.
aplikacija omogoča tudi geografsko opredelitev pripombe na karti občine, ter možnost različnih pregledov - po
datumu, po pripombodajalcu, po KS, po ulicah ipd.
Korekten
tovrstni
primer
je
lahko
ljubljanski: https://pobude.ljubljana.si/ (morda
bi
bilo
najprimerneje, da Novo mesto pridobi isto aplikacijo).

11.

Uroš Lubej
9001-1/2018 - 476 Odstranitev ksenofobnih
(pisna in ustna pobuda) posledic vandalizma

grafitov

in

odpravljanje
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Na objektu garažne hiše pri atletskem stadionu se je zopet
pojavil ksenofobni grafit. Prosim, če ga občina odstrani.
Poleg tega naj občina razmisli o tem, kako bi na bolj
učinkovit način odstranjevala sporne grafite, kakor tudi
reševala druge primere vandalizma (razbijanje košev,
klopic itd.). Občina naj se zgleduje tudi po ozaveščevalskih
kampanjah po zgledu drugih mest.
mag. Mitja Sadek
9001-1/2018 - 477 Pozabljena polovica Novega mesta: poimenovanje ulic
(pisna pobuda) po ženskah
Pobuda za poimenovanje ulic v Novem mestu po zaslužnih
ženskah, meščankah Novega mesta.
Zgodovina priča o strukturnih ovirah, ki so ženskam
preprečevale enakopravno vključevanje v vse sfere
življenja, predvsem pa o produkciji in reprodukciji
neenakosti med spoloma, ki je ženskam omejevala
zasedanje mest in položajev z družbenim, ekonomskim in
političnim vplivom.
Kljub številnim oviram so ženske na številnih področjih
prodrle iz zasebne sfere in prispevale v razvoj lokalnih
skupnosti. Zgodovina izključevanja žensk iz javnega
življenja in njihova družbena pozicija se odražata tudi v
pomanjkanju zgodovinskih zapisov, saj so številne vplivne
ženske, ki so delovale na različnih področjih kot so glasba,
ples, literatura, gledališče, film, šolstvo, politika, medicina,
naravoslovje, humanistika, religija, turizem, šport, medicina,
pravo ipd. ostale nevidne in pozabljene.
O praksah izrivanja žensk iz javnega življenja in
reprodukcije njihove nevidne vloge in mesta v družbeni
12.
realnosti govori tudi podatek, da sta v Novem mestu od več
kot 190 ulic le 2 ulici poimenovani po ženskah, pri čemer
ima samostojno ulico le Ilka Vašte, Pia Mlakar pa jo deli s
svojim možem Pinom Mlakarjem. V Novem mestu imamo
tudi neoznačeno Julijino sprehajališče, ki se vije ob Krki pod
interno bolnišnico. To pa je tudi vse. Po ženski prav tako ni
poimenovana nobena javna institucija v Novem mestu.
V javnem prostoru Novega mesta, kjer se na novo
izpostavlja najbolj zaslužne meščane in meščanke, ki so na
svojih področjih delovanja prispevali k oblikovanju Novega
mesta je čas, da se izpostavi tudi »pozabljeno polovico«.
Glede na zgoraj opisana dejstva in glede na zgodovinski
kontekst nesorazmerja reprezentacije žensk v javnem
prostoru želimo in spodbujamo, da se v bodoče prednostno
umešča v poimenovanje ulic, trgov, mostov, sprehajališč…
zaslužne meščanke, ki jih je dejansko glede na javno
dostopne podatke in glede na identificirane ženske v okviru
projekta Pozabljena polovica, veliko.
Predlagamo tudi, da se v komisijo za izbor vključi več
deležnikov, ki lahko razširijo nabor oseb, in vodjo projekta
Pozabljena polovica, kjer se je v okviru lokalnega
partnerstva med nevladnimi organizacijami, MONM in
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pristojnimi institucijami identificiralo večje število žensk, ki
so s svojim delom in delovanjem sooblikovale Novo mesto.
mag. Mitja Sadek
9001-1/2018 - 478 Uporaba primernejšega termina za "srednjeveški" tlak
(ustna pobuda) na Glavnem trgu, najdenem v arheoloških izkopavanjih
ob prenovi mestnega jedra
Pobuda oziroma dobronamerno opozorilo za uporabo
primernejšega termina za "srednjeveški" tlak na Glavnem
trgu, najdenem v arheoloških izkopavanjih ob prenovi
13.
mestnega jedra.
Pri komuniciranju občine z javnostjo le-ta uporablja termin
"srednjeveški" tlak, kateri pa dejansko izhaja iz obdobja
med 16. in 19. stoletjem, kar pa ni srednji vek, zato predlog,
da občina pri komuniciranju uporablja drug, primernejši
termin.
mag. Mitja Sadek
9001-1/2018 - 479 Popravek napake v vsebini besedila na informacijski
(ustna pobuda) tabli pri objektu stare Gimnazije Novo mesto
Pobuda za popravek napake v vsebini besedila na
14.
informacijski tabli pri objektu stare Gimnazije Novo mesto
(Gimnazija NM je najstarejša še delujoča gimnazija v državi
in ne druga najstarejša).
mag. Franc Bačar
9001-1/2018 - 480 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na
(ustna pobuda) naslednji seji OS MO NM
15.
Pobuda Županu in Občinski upravi za pripravo informacije
o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji OS MO
NM.
mag. Mojca Špec Potočar
9001-1/2018 - 481 Poslovna cona Cikava
(ustno vprašanje) Vprašanje, kako potekajo aktivnosti pri izgradnji poslovne
16.
cone Cikava in ali je bil upoštevan dokument iz leta 2008,
Študija izvedljivosti za PC Cikava, kjer gre za javno zasebno
partnerstvo, saj je veliko zemljišč v zasebni lasti.
mag. Mojca Špec Potočar
9001-1/2018 - 482 Izvajanje strategije turizma in izvajanje strategije
(ustno vprašanje) razvoja občine
17.
Vprašanje kako poteka izvajanje strategije turizma in
izvajanje strategije razvoja občine.
Peter Kostrevc
9001-1/2018 - 483 Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče
(pisna pobuda) Mestno pokopališče Srebrniče je bilo nagrajeno kot
18.
najlepše parkovno pokopališče, zato si zasluži ustrezno
označitev ob Topliški cesti. Obiskovalci iz drugih krajev in
nekateri domačini le stežka najdejo parkirišče in
pokopališče, ki je mehko umeščeno v zeleno območje.
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Peter Kostrevc
9001-1/2018 - 484 Nadomestna gradnja - Novi trg (območje stare steklene
(pisno vprašanje) stavbe občine)
Ali so za potrebe nadomestne gradnje izdelane vse
19.
strokovne podlage za ureditev območja pred KC JT oziroma
je izdelana idejna zasnova (prosim za navedbo vseh
strokovnih podlag, ki so bile izdelane za potrebe projekta)?
Peter Kostrevc
9001-1/2018 - 485 Avtobusna postaja
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali je prišlo z avtorjem novomeške avtobusne
20.
postaje do dogovora na kakšen način sanirati oziroma
preurediti avtobusno postajo, da bo na izgled lepša ter
prijaznejša uporabnikom.
Peter Kostrevc
9001-1/2018 - 486 Brv Irča vas
(pisno vprašanje) Zaprosilo za informacijo v zvezi s potekom razlastitvenega
21.
postopka za izgradnjo brvi v Irči vasi. Kdaj se lahko
pričakuje končna odločitev?
Alojz Kobe
9001-1/2018 - 487 Priprava gradiv za obravnavo na seji OS in delovnih
(pisna pobuda) telesih - nedvoumno prikazovanje sprememb gradiva
med prvo in drugo obravnavo
Pobuda v imenu Odbora za komunalo in promet ter Odbora
za okolje in prostor, da se v izogib ugibanjem oz.
22.
podrobnemu iskanju sprememb v gradivih odlokov, ki so
nastale zaradi dodatnih usklajevanj oz. zahtev med prvo in
drugo obravnavo, vse spremembe oziroma novo besedilo
označi z rdečo barvo (dopolnitve/novo besedilo z rdečim
tiskom; izbrisi oziroma besedilo, ki se iz prve obravnave
črta, se za drugo obravnavo v gradivu označi kot prečrtano).
Alojz Kobe
9001-1/2018 - 488 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
(pisna pobuda) Vprašanje: dne 22.05.2017 sem prosil za pojasnilo, zakaj je
investitor, kljub sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC,
pristal na povišanje stroškov investicije za vodarni in ali
bodo dodatni stroški sofinancirani s strani države in EU.
Podan je bil odgovor, da nastali strošek pri organu
23.
upravljanja in posredniškem organu občina uveljavlja kot
upravičeni strošek investicije. Postopek odobritve pri
pristojnih organih še poteka.
Prosim za odgovor, ali so bila sredstva že odobrena, v
kakšni višini in kdaj so bila nakazana v občinski proračun
(če so že bila) oziroma kdaj bodo.
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Alojz Kobe
9001-1/2018 - 489 Metodologija za oblikovanje cen za nakup zemljišč za
(pisno vprašanje in pobuda) potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč
V gradivih v zvezi s Spremembami in dopolnitvami načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto so za primerljive parcele zelo različne cene/m2.
Konkretno se za kmetijska zemljišča K1 znotraj iste
katastrske občine cene razlikujejo za več kot 300 % med
24.
eno in drugo.
Vprašanje:
Kako se cene določajo v primeru, ko za ocenitev prodajne
vrednosti ni bila naročena cenitev?
Pobuda:
Župan naj sprejme enotno metodologijo za oblikovanje cen
za nakupe zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih
zemljišč.
Stanislav Galič
9001-1/2018 - 490 Vzdrževanje ceste v Črmošnjicah pri Stopičah
25.
(pisna pobuda) Pobuda za saniranje ceste, ki se poseda na odseku med
mostom in gostiščem Bar Klanček v Črmošnjicah pri
Stopičah.
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Župan je članice in člane Občinskega sveta seznanil, da bo prihodnja seja Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto v mesecu marcu, predvidoma 22. marca.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem svetnicam in svetnikom ter vsem prisotnim zahvalil za
sodelovanje.
Župan je sejo zaključil ob 18.46 uri.
Seja je tonsko posneta.

Zapisala:
Maja Gorenc,
višja svetovalka
mag. Gregor Macedoni,
župan

Priloga:
- Pobuda Boruta Škerlja, Občinskega svetnika na listi SMC z dne, 26. 1. 2018.
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