PREDLOG

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 17.
aprila 2014, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.

K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili Duška Balažek, Alojz Turk
in mag. Renata Zupančič.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.06 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 37. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan Bukovec, dr. Vida
Čadonič Špelič (do 18.52), Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Ivan Grill, Nežka
Ivanetič, Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko
Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak,
Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Matic Vidic, Jiri Volt in Martina Vrhovnik; Alojz
Golob (od 3.1 točke naprej).
Opravičili odsotnost: Duška Balažek, Alojz Turk in mag. Renata Zupančič
b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto,
• predstavniki občinske uprave:
− Sandra Boršič, v.d. vodja Kabineta župana,
− Miloš Dular, svetovalec župana,
− Urška Ban, v.d. direktorica Občinske uprave,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
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Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
Ana Tošić, vodja pravne službe,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Vlado Gačnik, vodja Oddelka za informatiko,
Melita Muren, Oddelek za prostor,
Judita Pirc, Kabinet župana in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora,
− Damir Delić, član Nadzornega odbora,
− Ladislav Jaki, Komunala, d.o.o. (pri 13. točki),
− Magda Meglič, Stia NGI, d.o.o.,
− Ivanka Kraljić, Proplan (pri 5. točki),
− Janez Vidrih, krajan Otočca (pri 5. točki),
− Andrej Šikovec, Avelana, d.o.o.,
− Lidija K. Zagorc, Stia NGI, d.o.o.,
− Bogdana Dražič, BD projektiranje, s.p. (pri 8. točki)
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. (pri 4. točki) in
− predstavniki medijev.
Župan je obvestil članice in člane Občinskega sveta o objavljenih gradivih za sejo, in sicer:
− v čistopisu dnevnega reda sta zaradi enake vsebine združeni prvotna 18. in 20. točka v
novo 18. točko (Finančna ogroženost Mestne občine Novo mesto zaradi sklenitve
pogodbe za projekt Cerod II),
− da so bila v skladu s poslovniškimi določili na spletni strani v poslovniških rokih
objavljena gradiva za vse točke dnevnega reda,
− dopolnilna gradiva - poročila k točkam 17, 18 in 20,
− poročila delovnih teles,
− dopolnitev – popravek odloka pri 10. in 11. točki,
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja.
Na klop pred sejo pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 28. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ter za razširitev dnevnega reda na seji ni bilo.
II.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za odloke pod točkami 7 in 11:
2

PREDLOG
−
−

točka 7: Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2013 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek in
točka 11: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu
izdajateljstva revije Rast – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

Prijav k razpravi o predlogu za skrajšani postopek ni bilo.
S K L E P št. 629
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi točk po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval odloke pod 7. in 11. točko
dnevnega reda:
7. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2013 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek ter
11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva
revije Rast – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(25 ZA, O PROTI)
III.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave podtočk, in sicer
za:
- podtočke od 14.1 do 14.8. in
- podtočki od 15.1 do 15.2.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 630
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo:
za podtočke od 14.1 do 14.8 ter
za podtočki 15.1 in 15.2.
(25 ZA, O PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 4. odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
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Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P št. 631
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
d n e v n i r e d:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Kadrovske zadeve
3.1 Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
3.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtca
Ciciban
4. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo
mesto – druga obravnava
5. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro
naselja Otočec – druga obravnava
6. Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo
mesto – druga obravnava
7. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2013 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak–
prva obravnava
9. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu centralnega dela Bršljina – prva obravnava
10. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – prva obravnava
11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva
revije Rast – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
12. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2013
13. Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2013
14. Premoženjsko – pravne zadeve
14.1 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3925/4 KO
1501 - Vinja vas
14.2 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4100/9 KO
1500 – Dobindol
14.3 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2634/8, KO 1454 – Daljnji Vrh
14.4 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1818/12
in 1818/13, obe KO 1480 - Potov Vrh
14.5 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
4614/3, KO 1489 – Cerovec
14.6 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
2839/3 in 2839/4, obe KO 1458 – Črešnjice
14.7 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2103/2, KO 1493 – Veliki Podljuben
14.8 Predlog sklepa za vzpostavitev grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 640/2, 645/4 in 642/4, vse KO 1448 – Prečna
15. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
15.1 Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto za leto 2013
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15.2 Plan dela Nadzornega odbora za leto 2014
16. Program za oživitev in ohranitev Narodnega doma
17. Reševanje odškodovanja Mestne občine Novo mesto v primeru sklenjene pogodbe
za najem prostorov za RIC na Topliški cesti
Poročilo o aktivnostih v zvezi z najemno pogodbo za rumeno hišo na Topliški cesti
18. Finančna ogroženost Mestne občine Novo mesto zaradi sklenitve pogodbe za projekt
CeROD II
Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
19. Vračilo kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013
20. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
21. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(23 ZA, 1 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
V razpravi sta sodelovala:
Gregor Macedoni: opozoril, da je v zapisniku povzeta kršitev poslovnika na prejšnji seji;
dejstvo je, da je neodtuljiva pravica vsakega svetnika po poslovniku, da lahko predlaga
amandma in da se o njem glasuje; župan ima pravico, da zadrži izvedbo že izglasovanega
sklepa občinskega sveta, nihče pa ne more preprečiti z nobenim argumentom vložitev
amandmaja in glasovanja o njem; zato prosi, da se statutarna komisija ponovno sestane in
prouči zadevo; župana pa poziva, da se jasno opredeli do te kršitve.
Ivan Bukovec: čestital dobitniku občinske nagrade, dr. Borisu Dularju, ker je denarni del
nagrade podaril v dobrodelne namene.
S K L E P št. 632
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov
potrdil
zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 13. 2. 2014
v predloženi vsebini.
(15 ZA, 6 PROTI)

K 3. točki
Kadrovske zadeve
3.1
Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P št. 633
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi mandat člana Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto
Alojzu Golobu, roj. 1952,
Gornja Težka Voda 1.
Mandat člana je vezan na mandat članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.
(24 ZA, 0 PROTI)
Župan je čestital Alojzu Golobu za potrditev mandata in ga povabil, da zasede svoje mesto
med svetniki ter mu zaželel uspešno delo.

3.2
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtca
Ciciban
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P št. 634
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Ciciban Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Boštjana Judeža, Krka 57,
Mojco Novak, Novo mesto, Školova ulica 3,
Ivana Šaška, Pangrč Grm 11,
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za predstavnike ustanovitelja
v Svet zavoda Ciciban Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(19 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo
neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo
mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani petnajst dni pred sejo, dan pred sejo pa še
poročilo delovnega telesa, in sicer Odbora za okolje in prostor.
Uvod pri tej točki ni bil potreben.
Poročilo delovnega telesa je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in
prostor.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 635
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v
vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto in sprejel
Odlok
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih
Mestne občine Novo mesto v predloženem besedilu.
II.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne
občine Novo mesto
(22 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro
naselja Otočec – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa, in sicer Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
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Poročilo delovnega telesa je na seji podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in
prostor.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 636
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta za jedro Otočec in sprejel
Odlok
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec
v predloženem besedilu.
II.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne
občine Novo mesto
(26 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo
mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 637
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel
Odlok
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
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v predloženi vsebini.
II.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne
občine Novo mesto
(24 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Novo mesto za leto 2013 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer
Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za okolje in prostor,
Odbora za gospodarstvo in
Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo.
Poročila delovnih teles so podali:
Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor,
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: znotraj proračuna se sredstva preveč prerazporejajo; bolj racionalno načrtovanje
postavk; veliko sredstev namenjenih za postavko urejanje zelenic, zato bi bilo smiselno
razmišljanje o lastni službi.
Gregor Macedoni: še vedno se slabo planira in izvaja projekte; opozoril na vprašanje, ki ga je
izpostavil že na seji Odbora za finance, in sicer kako je z realizacijo prihodkov od prodaje
avtobusov MPP.
Franc Beg: zaželel dobrodošlico županu ob vrnitvi iz bolniškega dopusta; pripomba, zakaj se
poročilo o zaključnem računu ne predstavlja tudi na platnu preko računalnika.
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo, ter mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS in okolje.
S K L E P št. 638
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel
I.
predlog odloka
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 1 PROTI)
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II.
Odlok
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(17 ZA, 1 PROTI)

K 8. točki
Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak–
prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, dan pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev na seji sta podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Bogdana
Dražič, BD projektiranje s.p.
Poročilo delovnega telesa je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in
prostor.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
S K L E P št. 639

I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval dopolnjen osnutek
občinskega podrobnega prostorskega načrta Kremenjak in sprejel
dopolnjen osnutek
odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
v prvi obravnavi.
II.
Pripombe Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo kot pripombe,
podane v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(25 ZA, 1 PROTI)

K 9. točki
Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
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Poročilo delovnega telesa je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in
prostor.
Pri tej točki ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 640
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval dopolnjen osnutek sprememb
in dopolnitev Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljin in sprejel
dopolnjen osnutek
odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljin
v prvi obravnavi v predloženem besedilu.
II.
Pripombe Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo kot pripombe,
podane v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Predlog odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS in okolje.
Poročili delovnih teles sta podala:
mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, ter
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi sta sodelovala:
Matic Vidic: vprašanje vpliva odloka za ribiče; koliko je zgrajenih čolnarn; moti ga, ker ena od
teh ni lesena (je betonska).
Martina Vrhovnik: predlog, da se v 4. členu odloka v 1. stavku, dopolni, da je organ mestne
občine organ občinske uprave; v 5. členu pri 3. točki predlog, da se uporabi drug izraz za
organ, ki je zadolžen za požarno varnost; pri 28. členu v zvezi z izbiro koncesionarja predlog,
da se določi kot skrajni rok za izbiro eno leto.
Na vprašanja iz razprave je na seji odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS in
okolje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
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S K L E P št. 641
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o določitvi plovbnega režima na reki Krki
v prvi obravnavi s podanimi pripombami.
(27 ZA, O PROTI)

K 11. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prevzemu izdajateljstva revije Rast – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še sprememba gradiva ter poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Sandra Boršič, v.d. vodja Kabineta župana.
Poročili delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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. 642
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
I.
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast v prvi
obravnavi s predlaganimi dopolnitvami.
(25 ZA, O PROTI)
II.
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast v drugi
obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
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- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za družbene dejavnosti in
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni: v vseh javnih zavodih je bila v letu 2013 amortizacija odpisana v breme
sredstev; v nekaterih javnih zavodih so se iz tržne dejavnosti izplačevale celo nagrade,
čeprav je izplačevanje nagrad trenutno blokirano; ob tem se postavlja vprašanje, kaj je tržna
dejavnost v javnih zavodih; pobuda županu in občinski upravi za večji nadzor nad javnimi
zavodi, ki odpišejo amortizacijo v breme sredstev in hkrati oddajajo prostore v najem kot
tržno dejavnost.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 643
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročili o poslovanju
javnih zavodov v Mestni občini Novo mesto za leto 2013.

2.

Javni zavodi Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Center in Osnovna šola
Dragotina Ketteja pripravijo obrazložitve in ukrepe oz. sanacijske načrte za
odpravo primanjkljaja za leto 2013.
(23 ZA, O PROTI)

K 13. točki
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: ali so bili res prodani kovinski kontejnerji; vprašanje, kako bi lahko Komunala
pomagala pri reševanju problema, ko vandali v nočnem času prevračajo kontejnerje, česar
posledica so razmetani in pomešani že sortirani odpadki; predlog Komunali, da kontejnerje
občasno tudi opere zaradi smradu.
Gregor Macedoni: v vseh drugih občinah in v tujini je trend nižanja obsega zbranih
odpadkov, iz poročila Komunale pa je razvidno, da je v MO NM ta trend ravno obraten
(obseg raste); poročilo vsebuje kazalnike: kazalniki naj bodo taki, da bodo pokazali, kje je
MO NM glede na trende Evrope ali Slovenije; naslov poglavja je napačno napisan, ker je
pravilni naziv »sistem uravnoteženih kazalnikov« (BSC) in ne »uravnotežen sistem
kazalnikov«; ni prav, da je v takem poročilu narobe izračunan trend plač – če je zapisano, da
je masa za plače za dva odstotka nižja in če številke govorijo o natančnem izračunu na drugi
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decimalki za eno odstotno znižanje obsega plač glede na prejšnje leto, je potrebno tudi
zapisati, da je to en odstotek; vprašanje županu, kakšno je njegovo stališče do plač v širšem
javnem sektorju v MO NM; opozoril, da je v planu Komunale za leto 2014 predvidena 6% rast
zbranih odpadkov; v ostalih delih države in v tujini pa ta trend pada.
Bojan Kekec: poročilo je v večjem delu napisano korektno; plače zaposlenih na Komunali
Novo mesto so korektne; na nekaterih delovnih mestih, predvsem pri terenskih delih, so še
premajhne glede na pogoje dela; pri rezervacijah števnin in vzdrževalnin ga moti to, da se je
ta postavka glede na prejšnje leto zopet povečala: predlog, da se te postavke v naprej ne
povečujejo; naj se ne pobirajo prispevki od občanov; naredi naj se nov izračun in ustrezno
prilagodi ceno števnine in priključnine.
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali župan Alojzij Muhič, Rafko Križman, svetnik in
direktor Komunale, d.o.o., ter Ladislav Jaki, Komunala d.o.o.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 644
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2013.
Besedilo poročila se korigira s pravilno uporabo termina za sistem uravnoteženih
kazalnikov ter v delu glede napačnega izračuna trenda plač.
(25 ZA, O PROTI)

K 14. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo podtočk od 14.1 do
14.8
14.1 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3925/4 KO
1501 - Vinja vas
14.2 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4100/9 KO
1500 – Dobindol
14.3 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2634/8, KO 1454 – Daljnji Vrh
14.4 Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1818/12
in 1818/13, obe KO 1480 - Potov Vrh
14.5 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
4614/3, KO 1489 – Cerovec
14.6 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
2839/3 in 2839/4, obe KO 1458 – Črešnjice
14.7 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št.
2103/2, KO 1493 – Veliki Podljuben
14.8 Predlog sklepa za vzpostavitev grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 640/2, 645/4 in 642/4, vse KO 1448 – Prečna
Gradiva so bila objavljena na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
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Uvodna obrazložitev pri teh podtočkah ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Pri podtočkah 14.1 do 14.8 ni bilo razpravljalcev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave v paketu sprejel naslednje
sklepe
k podtočkam od 14.1 do 14.8
S K L E P št. 645
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 3925/4, KO 1501 – Vinja vas
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičnini parc. št. 3925/4, KO 1501 – Vinja vas.
S K L E P št. 646
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 4100/9, KO 1500 – Dobindol
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičnini parc. št. 4100/9, KO 1500 – Dobindol.
S K L E P št. 647
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2634/8, KO 1454 – Daljnji Vrh
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2634/8, KO 1454 – Daljnji Vrh, in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P št. 648
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah parc. št. 1818/12 in 1818/13, obe KO 1480 – Potov Vrh
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah parc. št. 1818/12 in 1818/13, obe KO 1480 – Potov Vrh.
S K L E P št. 649
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
pri nepremičnini parc. št. 4614/3, KO 1489 – Cerovec
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 4614/3, KO 1489 – Cerovec, in sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P št. 650
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah parc. št. 2839/3 in 2839/4, obe KO 1458 – Črešnjice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah parc. št. 2839/3 in 2839/4, obe KO 1458 – Črešnjice.
S K L E P št. 651
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
pri nepremičnini parc. št. 2103/2, KO 1493 – Veliki Podljuben
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2103/2, KO 1493 – Veliki Podljuben,
in sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.

S K L E P št. 652
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah
parc. št. 640/2, 645/4 in 642/4, vse KO 1448 - Prečna
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Vzpostavi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah
parc. št. 640/2 (ID 2849131), 645/4 (ID 3352999) in 642/4 (ID 162789), vse KO 1448 –
Prečna.
(23 ZA, O PROTI)

K 15. točki
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
15.3 Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto za leto 2013
15.4 Plan dela Nadzornega odbora za leto 2014
V skladu s sprejetim sklepom je Občinski svet opravil skupno obravnavo podtočk 15.1 in
15.2.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala:
Martina Vrhovnik: koliko je bilo začetih zadev Nadzornega odbora v tem mandatnem
obdobju, ki pa niso dokončane do te faze, da bi se lahko izdelalo končno poročilo; pogreša
predlog finančnega načrta plana dela za leto 2014.
Gregor Macedoni: vprašanje, ali je za leto 2014 planirano, da bo Nadzorni odbor pregledal
najemno razmerje med MO NM in podjetjem Protect, d.o.o.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 653
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
− z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2013,
− z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za
leto 2014.
(17 ZA, 0 PROTI)
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K 16. točki
Program za oživitev in ohranitev Narodnega doma
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Nežka Ivanetič, namestnica predsednika Odbora
za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: narodni dom ni spomenik lokalnega pomena, temveč je spomenik državnega
pomena; občina bi morala odigrati aktivnejšo vlogo pri prenosu upravljanja in sofinanciranja
objekta na državo.
Zvonimir Novak: predlog, da se narodni dom nameni mladim v MONM z ustanovitvijo
mladinskega ustvarjalnega središča; v kletnih prostorih bi lahko bil Art kino – soba za
projekcije mladih neuveljavljenih in uveljavljenih filmskih režiserjev; v pritličju bi bil
multifunkcijski prostor; postavitev stalne razstave Novega mesta skozi zgodovino – I. in II.
nadstropje; v podstrešju bi lahko bili prostori za umetniške dejavnosti – atelje, pisarne za
kulturna društva, idr.
Matic Vidic: strinja se s predlogi Z. Novaka; aktivnosti na področju mladinske politike v občini
zamujajo na vseh področjih; mandat se zaključuje, vendar ni bilo nič konkretnega narejenega
na tem področju.
Gregor Macedoni: dokument potrebuje jasno vizijo; vedeti se mora, v katerem obdobju se
želi narodni dom obnoviti in da bo takrat to res prioriteta; pri iskanju ciljev upoštevati prioritete
razvojnih programov Evropske unije in v skladu z njimi poiskati take idejne projektne rešitve,
ki bi bile usklajene s finančno prerspektivo 2014 – 2020.
Na vprašanja iz razprave je na seji odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 654
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel besedilo
osnutka
Programa za oživitev in ohranitev Narodnega doma Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Reševanje odškodovanja Mestne občine Novo mesto v primeru sklenjene pogodbe
za najem prostorov za RIC na Topliški cesti
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani s sklicem 3. izredne seje Občinskega sveta in v
poslovniškem roku, pred to sejo pa še poročilo občinske uprave z odgovori ter poročili
delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
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- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za družbene dejavnosti.
Poročili s sej delovnih teles sta podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Nežka Ivanetič, namestnica predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Milena Bartelj: prošnja, da se dajo sklepi v gradivu na glasovanje; na 5. redni seji
Občinskega sveta dne 10.3.2011 se je začela zgodba RIC-a; šlo je za načrtovano zgodbo za
načrtovani projekt; zgodba se odvija le okoli enega akterja, družbe Ekos Protekt, d.o.o. in
okoli ene osebe, gospoda Bradača; nameni so bili že od vsega začetka škodljivi in
negospodarni za MO NM in njene občane; prvi predlog je bil odkup prostorov na Ljubljanski
cesti, po enkrat višji ceni, kot so bile cene na trgu nepremičnin; drugi predlog je bil najem
prostorov, sončne terase in parkirnih prostorov na Topliški cesti, kateri je bil tudi izpeljan;
danes, po treh letih ni bilo niti enkrat jasno pojasnjeno dogajanje okoli RIC-a; je pa bilo vse
100% izpeljano, tako kot je bilo v začetku zamišljeno; pogodba je sklenjena, posli najema
tečejo; ne da se nič narediti in na tej točki bi se želela dotakniti ključne zadeve: po poslovniku
so organi občine in njeni funkcionarji materialno-pravno odgovorni za škodo, ki jo pri
opravljanju svoje funkcije povzročajo namenoma ali iz hude malomarnosti; ker župan brez
podpore koalicijskih svetnikov tega posla ne bi mogel izpeljati, kliče k odgovornosti vse
koalicijske svetnike, ki so glasovali za tako sporen najem prostorov za RIC; predlog, da se
pripravi poročilo elektronskega glasovanja pri točki najema prostorov za RIC in se ga
posreduje javnosti in ustreznim organom; poudarja, da je šlo za malomarnost; obvestila
prisotne v dvorani, predvsem medije, da je tik pred pričetkom 3. izredne seje Občinskega
sveta pred enim tednom dobil eden od koalicijskih svetnikov elektronsko sporočilo, naj se
seje ne udeleži.
Matic Vidic: pohvala občinski upravi, da je profesionalno pristopila k reševanju te zadeve.
Andrej Resman: poslovnik veleva, da je župan ali oseba, ki ga nadomešča, dolžna varovati
zakonitost dela občinskega sveta in dolžan občinski svet sproti opozarjati na posledice
nezakonitih odločitev; to določa 6. odstavek 129. člena poslovnika; v primeru, ko pride do
izglasovanja nezakonite odločitve v nasprotju s pravnimi akti, mora tako odločitev zadržati;
vsi sprejeti sklepi v zvezi z RIC-em so bili nezakoniti; na zadnji seji je podžupanja pojasnila,
da tožbe ni mogoče posredovati zato, ker se je občinska uprava o tem pred sejo posvetovala
z odvetnico, ki občino zastopa v tej zadevi, saj bi si občina z objavo tožbe lahko povzročila
dodatno škodo; zakaj ni bilo posvetovanj z odvetnikom, ko so se sprejemali sklepi o kraji
družbenega premoženja, o nekotroliranem in netransparentnem zapravljanju premoženja
vseh občanov občine; zakaj ni bilo posvetovanj, ko so se sprejemale napačne odločitve;
zakaj že takrat ni sodelovala pravna služba občinske uprave; kdo je odgovoren za
zapravljanje denarja občanov; kaj se dogaja z osumljnimi; ali so v suspenzu; če se pojavi
sum, je zaradi zmožnosti nadaljnjega oškodovanja potrebno tako osebo začasno odstraniti iz
delovnega mesta, do razjasnitve njegove odgovornosti; kaj je bilo narejeno na tem področju.
Gregor Macedoni: še vedno ni popolne volje, da bi se zadeve razčistile; kot občan je
zahteval dostop do informacije javnega značaja (tožba občine proti družbi Protect, d.o.o.) in
dobil odlog za 30 dni, kar sicer zakon omogoča, vendar se s tem le kupuje čas, v katerem se
zadeve skrivajo.
Ivan Bukovec: na podlagi sklenjene koalicijske pogodbe, kateri so zavezani vsi koalicijski
svetniki, le-ti morajo glasovati za sklepe koalicije, čeprav mogoče kateri od teh pri sebi misli
drugače; za taka dejanja je potrebno sprejeti tudi odgovornost.
Franc Beg: zgrožen nad tem, kar je slišal; poziva župana, da odstopi s funkcije župana.
Ivan Grill: ali je disciplinska komisija začela delovati oziroma ali ima ta komisija kakšen sklep
o namenu preiskave; ali ta komisija kaj dela in kdaj se lahko pričakuje konkretne rezultate;
kakšno je županovo osebno mnenje glede škodljivosti pogodbe za RIC in kakšne naslednje
korake župana se lahko pričakuje v zvezi s tem; ali je še vedno možen vpogled na kraju
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samem v tožbo občine zoper družbo Protekt, d.o.o. (na vprašanje je odgovorila Ana Tošić,
vodja Oddelka za prave zadeve: vpogled je možen le v tožbeni zahtevek, ne pa v celotno
tožbo).
Na razpravo je na seji odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto po razpravi
ni sprejel
predloga sklepa,
da se članom Občinskega sveta posreduje vložena tožba proti družbi Protect.
(predlagatelj: Gregor Macedoni)
(11 ZA, 13 PROTI)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 655
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o aktivnostih v zvezi z najemno pogodbo za rumeno hišo na Topliški
cesti.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 18. točki
Finančna ogroženost Mestne občine Novo mesto zaradi sklenitve pogodbe za projekt
CeROD II
Osnovno gradivo je bilo objavljeno na spletni strani s sklicem 3. izredne seje Občinskega
sveta in v poslovniškem roku, pred sejo pa še poročili delovnih teles Občinskega sveta, in
sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: odcedne vode in drugi zakopani odpadki v zemlji predstavljajo veliko tveganje
za okolje; s takim ravnanjem se bo uničilo in degradiralo okolje za več generacij v naprej in
tukaj bi moral župan odigrati bolj aktivno vlogo v smislu ohranitve okolja; Cerod je ekološka
bomba.
Gregor Macedoni: prišlo je tudi poročilo o obvladovanih tveganjih za obdobje, ko ni bila
podpisana sofinancerska pogodba; vprašanje, kolikšno vsoto je dal ponudnik za
petnajstletno vzdrževanje.
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Andrej Resman: glede na določila koalicijske pogodbe, da koalicijski svetniki ne glasujejo za
predloge opozicije, četudi so konstruktivni, je bilo s takim načinom dela koalicijskih svetnikov
narejene veliko škode.
Matic Vidic: kaj se bo zgodilo z direktorjem Ceroda z zvezi z njegovo kazensko ovadbo.
Bojan Kekec: kaj se je zgodilo s slovensko samoupravo, da smo izgubili skoraj vse okoljske
projekte; vesel, da se je izpeljal vsaj en projekt, to so hidravlične izboljšave kanalskih
sistemov in nadgradnja čistilne naprave; ne sme se dogajati, da bodo občani vsakih 14 dni
prekuhavali vodo ali da bodo imeli neurejene odpadke ipd.; po njegovi oceni je za to finančno
perspektivo zadeva zaključena; v naslednji finančni perspektivi bodo soudeležbe večje;
predlog, da se optimizirajo vsi projekti na realne ocene in vrednosti ter da se jih poskuša vsaj
toliko pripraviti, da se jih bo v naslednji finančni perspektivi lahko realiziralo; to je obveznost
in dolžnost svetnikov do občanov; velik problem je tudi to, da Slovenija ni naredila druge
stopnje lokalne samouprave (pokrajin); če bi regije zaživele, bi ti projekti tekli.
Milena Bartelj: replika županu: ne strinja se, da bodo ostale smeti v kontejnerjih zaradi
svetnikov; nikoli niso oporekali Cerodu ali odvozu smeti; so pa proti enormnim vsotam
denarja, pogodbam, po katerih se plačuje enkrat več za stroje kot je bila pred tremi leti
ponujena ponudba; to pa oporekajo, saj bi se lahko s tem denarjem marsikaj naredilo; replika
M. Vidicu glede namigovanj, kdo bo novi direktor Ceroda; le-ta sedi na njeni desni strani.
Jiri Volt: ali pomeni, da če ne dobimo denarja iz države, da občina odstopa od projekta in ali
v zvezi s tem nosi občina kakšne pravne posledice.
Na razpravo sta odgovarjala Alojzij Muhič, župan (okoljevarstvene zadeve se preverjajo in
spremljajo; pristojni minister je do naslednjega petka obljubil podpis pogodbe za Cerod II; če
do tega podpisa ne pride, bo občina odstopila od projekta in tožila državo), Alenka Muhič,
vodja Urada za razvoj in investicije ter mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS in okolje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 656
1.
Župan posreduje članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
poročilo o ekonomski upravičenosti projekta CeROD II. (22 ZA, 0 PROTI)
2.
Župan posreduje članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
kopijo sklenjene izvajalskega pogodbe za projekt CeROD II. (23 ZA, 0 PROTI)
3.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o aktivnostih o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki
Dolenjske II. fazana dan 31. 3. 2014. (23 ZA, 0 PROTI)

K 19. točki
Vračilo kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013
Osnovno gradivo je bilo objavljeno na spletni strani s sklicem 3. izredne seje Občinskega
sveta in v poslovniškem roku. Podan je bil tudi pisni odgovor na svetniško vprašanje. Pred to
sejo je bilo objavljeno še poročilo delovnega telesa Občinskega sveta, in sicer Odbora za
davčno politiko, proračun in finance.
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Uvodno obrazložitev na seji je podal župan Alojzij Muhič.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno
politiko, proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Franc Beg: ta točka je odraz poslovanja koalicije in župana v tem mandatu; pričakuje, da bo
občinska uprava posredovala vse pogodbe na to temo; zakaj smo edina občina, ki smo
nakazali 150.000 EUR podjetju EP 2013; zakaj so vse druge občine sredstva nakazovala
direktno Košarkarski zvezi.
Gregor Macedoni: nekorekten odnos župana do svetnika F. Bega; opozicijski svetniki ne
morejo biti krivi za to, da danes ni športne dvorane v Portovalu; tudi župan ne subjektivno,
vendar objektivno da.
Dr. Vida Čadonič Špelič: biti strpni eden do drugega in ne biti žaljivi; vprašanje županu, ali
res obstaja velika možnost, da bo morala MO NM plačati razliko od že plačanih 150.000
EUR do 600.000 EUR Košarkarski zvezi.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
O tej točki ni bilo glasovanja.

K 20. točki
Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili delovnih teles Občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je razpravljal:
Gregor Macedoni: projektno vodenje in načrtovanje v MO NM je katastrofalno; na listi
prioritetnih projektov RRP za obdobje 2013 – 2015 ima MO NM le dva projekta, in sicer ima
možnost kandidirati za prenovo mestne tržnice in vodovod Šentjošt; v kolikor ne bodo
izpolnjeni pogoji za prijavo na javni razpis, to pomeni, da se občina odpoveduje finančnim
sredstvom iz EU.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 657
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
s poročilom o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 31. 3. 2014.
(17 ZA, 2 PROTI)
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K 21. 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 27. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

9003/2010/373 Imenovanje disciplinske komisije v zvezi z RIC-em –
obvestilo
9003/2010/374 Nedelovanje Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti
9003/2010/375 Vračilo plačila kotizacije Košarkarski zvezi Slovenije za
Eurobasket
9003/2010/376 Ustavitev deložacije uporabnikov Narodnega doma
9003/2010/377 Prijava projektov na državne razpise
9003/2010/378 Takojšen pristop k sanaciji stropa v Knjižnici Mirana Jarca
9003/2010/379 Prijava investicije Velodrom Češča vas na javni razpis
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
9003/2010/380 Obnova Narodnega doma
9003/2010/381 Izgradnja športne tribune na stadionu Portoval
9003/2010/382 Sodelovanje in evidentiranje prisotnosti na seji občinskega
sveta
9003/2010/383 Objava gradiv za sejo občinskega sveta na spletni strani
9003/2010/384 Ureditev prometa po ulici Ob Težki vodi
9003/2010/385 Vrtec Najdihojca Mali Slatnik – projektna dokumentacija
9003/2010/386 Koncesijski vrtec Jana – čas podelitve koncesije, nadzor,
osnova za plačevanje najemnine
9003/2010/387 Nadzor poslovanja vrtcev s koncesijo
9003/2010/388 Ureditev razmer na sprehajališču Šance pod Kapitljem
9003/2010/389 Poročilo o delu Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje v času od 1. 10. 2010 do 31. 1. 2014
9003/2010/390 Izvedba pregleda in opredelitev Nadzornega odbora do
navedb v dveh anonimkah, povezanih z izvajanjem
kadrovskih procesov na Mestni občini Novo mesto
9003/2010/391 Vrnitev vplačanega 1. obroka za soorganizacijo evropskega
prvenstva v košarki v višini 150.000 EUR
9003/2010/392 Pregled in opredelitve Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto do sklenjene pogodbe med Mestno občino Novo
mesto, Košarkarsko zvezo Slovenije in/ali EP2013 d.o.o.
9003/2010/393 Načrtovanje in izgradnja površin za pešce (skupaj z
razsvetljavo) ob sedanji Šmihelski cesti do odcepa za naselje
Košenice (del glavne ceste Novo mesto – Uršna sela).
II.

Članice in člani občinskega sveta so na 28. seji Občinskega sveta dne 17. 4. 2014 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1.

Dr. Vida Čadonič
Špelič
9003/2010/394

Strategija o romski problematiki – prerazporeditev
romskih otrok po vseh OŠ MO NM
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(ustno vprašanje)

Vprašanje: kdaj bo Občinski svet ponovno obravnaval
romsko problematiko in vprašanje prerazporeditve romskih
otrok po vseh novomeških osnovnih šolah.
Nedavno je bil na občini sklican sestanek v zvezi z
nadaljevanjem strategije o romski problematiki, ki pa je bil
preklican. Iz medijev je zaslediti, da si starši otrok iz OŠ
Bršljin prizadevajo, da bi se romski otroci prezraporedili na
vse novomeške osnovne šole. Želi, da se odločitev v zvezi s
to problematiko čim prej sprejme.

Ivan Bukovec
9003/2010/395 Delovanje Odbora za spremljanje položaja romske
(ustno vprašanje) skupnosti
Vprašanje: kaj se dogaja z romskih odborom oziroma zakaj
se ne sklicujejo sej odbora?
Koordinacija v tem odboru ni zaživela in tudi seje se niso
sklicevale dovolj pogosto glede na perečo problematiko.
Na vprašanje je na seji odgovoril župan Alojzij Muhič (seznanjen je z vso problematiko, ki je
bila izpostavljena na zadnji seji odbora. Zahteval je pripravo natančnega poročila glede porabe
proračunskih sredstev, ki je bila tudi glavna tema zadnje seje tega odbora. Poročilo je
pripravljeno. Na naslednjem sestanku bo tudi sam prisoten, z namenom, da se dokončno
razjasni vprašanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev in tudi doreče delovanje tega odbora
v prihodnje).
Andrej Resman
3.
9003/2010/396 Koncesijski vtrec Jana – čas podelitve koncesije; nadzor
(pisno vprašanje) in osnova za plačevanje najemnine – nezadovoljstvo z
odgovorom na vprašanje, št. 9003/2010/386
Navezava na
vprašanje/odgovor:
Svetnik ni zadovoljen s svetniškim odgovorom na vprašanje
št. 9003/2010/386
št. 9003/2010/386, zato postavlja dodatna vprašanja:
1. 12. člen odloka o koncesiji, ki ga je sprejel občinski svet,
Vprašanju se pridružuje opredeljuje čas sklenitve pogodbe, in sicer za 5 let, vendar z
tudi Franc Beg
možnostjo podaljšanja: kdo, kdaj in na kakšen način je
preveril, če bodo potrebe po dodatnih prostih mestih (poleg
javnih vrtcev) aktualne tudi še v naslednjih 20 letih? Že v
sami obrazložitvi odloka (23. 6. 2009, str. 4 na spletni strani
Občine), kjer so zajeti statistični podatki, je raziskava
pokazala, da bo l. 2017 in potem tudi naprej že več kot 200
otrok manj v novomeških vrtcih. Kakšna je podlaga za podpis
koncesije za obdobje 20 let?
2. Potrebno je narediti primerjavo cene na otroka s
primerljivim javnim vrtcem z dvema oddelkoma, ki deluje v
najemniški stavbi, da se ugotovi ugodnost podpisane
pogodbe s koncesionarji. Prosim za primerjavo.
3. Kakšna je kvadratura, ki jo vrtec Jana uveljavlja za
amortizacijo?
4. V zakonu je določena dostopnost za vse otroke - glede na
nadstandard, ki ga vrtca s koncesijo zaračunavata, je jasno,
da tak vrtec socialno šibkejšim ni dosegljiv. Je res?
5. Prosi še za podatek, koliko je denarja od nadstandarda in
za kakšen namen je bil porabljen - ne zgolj opisno, ampak
točno koliko, kdaj, za kaj ali komu, s kakšnim namenom?
6. Kakšni so izsledki revizije, je vse v redu? Kakšni so bili
naročeni ukrepi, in ali so bili ukrepi izvršeni?
7. Kakšna je podlaga za pokrivanje stroška obračunane
amortizacije?
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Ivan Bukovec
9003/2010/397 Pločnik na Kandijski cesti
(ustno vprašanje) Vprašanje: kaj se dogaja s pločnikom na Kandijski cesti in s
hišo, ki naj bi bila namenjena Planinskemu društvu.
Na vprašanje je na seji odgovoril župan Alojzij Muhič (pločnik se ureja v sklopu projekta
obnove hidravličnih izboljšav, hiša oziroma del hiše pa je bila prodana ljudem, ki so že imeli v
lasti drugi del hiše; Planinsko društvo Novo mesto pa je na licitaciji ponudilo nižjo ceno).
Matic Vidic
5.
9003/2010/398 Dokončanje pločnika v Bučni vasi
(ustna pobuda) Pobuda, da se dokonča del pločnika na odcepu od krožišča
proti čistilnici v Bučni vasi. Tako nedokončan stoji že dve leti.
Andrej Resman
6.
9003/2010/399 Energetski manager
(pisno vprašanje) Glede na to, da ima MO NM zaposlenega energetskega
managerja in Občinski svet še ni prejel nobenih informacij o
njegovem delu, pobuda, da Občinskem svetu predstavi svoje
dosedanje delo oziroma delo na tem področju za leto 2013 in
načrte za leto 2014.
Andrej Resman
7.
9003/2010/400 Izgubljena sredstva za plačila projektne dokumentacije
(pisno vprašanje) MO NM je v obdobju od leta 2006 do leta 2014 naročila
veliko projektne dokumentacije za razne izvedbe, tako
investicijskega vzdrževanja kot za novogradnje. Želim, da se
pripravi spisek vseh plačanih projektov z njihovimi plačanimi
vrednostmi. Spisek naj vsebuje tudi vrednosti za objekte kot
so Športna dvorana Portoval, tržnica, šole, vrtci itd.
Andrej Resman
8.
9003/2010/401 Vrtec Janko
(pisno vprašanje) Prosim za poročilo o vseh aktivnostih za adaptacijo objekta
Vrtec Janko. Poročilo naj vsebuje tudi vsa porabljena
finančna sredstva – že plačana oziroma tudi neplačana.
Andrej Resman
9.
9003/2010/402 Poročila župana na osnovi 129. člena Poslovnika
(pisna pobuda) Občinskega sveta MO NM
Glede na prakso v ostalih občinah v Sloveniji predlagam –
dajem pobudo, da tudi OS MO NM uvede obvezno točko
dnevnega reda, ki naj se glasi: »Poročilo župana o izvajanju
projektov in drugih nalog« ali nekaj podobnega.
10. Andrej Resman
9003/2010/403 Plačilo odškodnine družini Ajster
(pisno vprašanje) Prosim za pisni odgovor, vezan na neizpolnitev zaveze, dane
s strani MO NM, kar je razvidno iz obrazložitve v prilogi.
11. Jiri Volt
9003/2010/404 Parkiranje v Športnem parku Portoval
(pisna pobuda) Poziv občinski upravi naj prične takoj s postopkom za zaprtje
prometa v pentlji v športnem parku Portoval. Koliko časa
bomo še čakali? Se mora zgoditi kaj neljubega? Upam, da
imajo sprehajalci, mamice z vozički, tekači itd. dovolj
motoričnih sposobnosti, da se lahko izogibajo prometu.
Namesto, da bi imeli v pljučih športnega parka klopi za
sprehajalce in kolesarsko pot, itd., imamo en kup pločevine.
12. Jiri Volt
9003/2010/405 Urejenost Novega mesta
(pisna pobuda) Pobuda za boljšo urejenost Novega mesta.
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Vedno sem bil ponosen na urejenost Novega mesta. Rože so
cvetele, trava je bila pokošena in ulice so bile pospravljene
oz. očiščene. Zadnje čase opažam, da temu ni več tako.
Sprašujem se, kaj se je na tem področju spremenilo oz. kaj
se dogaja.
Osebno sem mnenja, da je urejenost mesta za vsakega
obiskovalca (turist, gospodarstvenik, politik....) prvi stik z
mestom in bi moralo biti urejeno, saj je prvi vtis vedno prvi.
Mesto je tudi sprehajališče za vse meščanke in meščane, ki
si zagotovo zaslužijo urejenost svojega mesta, v katerem
živijo vzgajajo otroke, plačujejo davke...itd.
Zahvaljujem se vam za odgovor v upanju urejenega mesta
na področju hortikulture.

*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan je vsem prisotnim zaželel prijetne velikonočne in prvomajske praznike, se zahvalil
vsem svetnikom, svetnicam in prisotnim za sodelovanje na seji ter zaključil sejo ob 19.43 uri.

Številka: 9001-1/2014
Datum: 17. 4. 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
Oddelek za občinski svet

Seja je tonsko posneta
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