PREDLOG

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 23.
aprila 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili Sandi Selimčič, dr. Janez
Povh in mag. Renata Zupančič.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno se je seje udeležila še
svetnica dr. Milena Kramar Zupan (17.09), tako da je bilo na seji skupaj prisotnih 26 članic in
članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Boštjan Grobler, Nina Jakovljević, Martin Kambič, Dušan Kaplan, Gregor
Klemenčič, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko,
Alenka Papež, Matjaž Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar
Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan.
Opravičili odsotnost:
Sandi Selimčič, dr. Janez Povh, mag. Renata Zupančič, Bojan Kekec.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Sandra Boršić, v.d. vodje Kabineta župana,
− Sara Drašković, Kabinet župana – svetovalec župana,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
− Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
− Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve,
− Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
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Judita Pirc, Kabinet župana,
Vera Vesely, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) Ostali prisotni:
− Bogdana Dražič, BD projektiranje, d.o.o., (pri 5. točki),
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o., (pri 6. točki),
− Magda Meglič, Stia, d.o.o., in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Pred sejo na klop pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
− Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin v Mestni občini Novo mesto – predlog za
razširitev (7. točka),
− Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na
dan 23.4.2015 – predlog za razširitev (15. točka) in
− čistopis predloga dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točke z dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika
umaknil
7. točko:
Predlog odloka o spremembi Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
z dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal razširitev dnevnega reda z novima
točkama:
− Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin v Mestni občini Novo mesto
(nova 7. točka) in
− Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska II.
faza (CeROD II) (15. točka).
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 102
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 38. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
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o razširitvi dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Dnevni red 6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se
razširi
z novima točkama:
7. Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov v Mestni
občini Novo mesto,
15. Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.
faza (CeROD II) na dan 23. 4. 2015.
Dosedanja 15. točka dnevnega reda se preštevilči v 16. točko
(23 ZA, 0 PROTI)
III.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za odlok pod točko 4:
−
točka 4: Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2014 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
Komisija za statut in poslovnik ter Odbor za družbene dejavnosti sta v skladu s prvim
odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagala obravnavo po skrajšanem postopku
za odlok pod točko 8:
- točka 8: Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 103
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana ter delovnih teles sprejel
SKLEP
o sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval odloka pod 4. in 8 točko
dnevnega reda:
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2014 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek (24 ZA, 0 PROTI), in
8. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne
občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek (20 ZA, 0
PROTI), po skrajšanem postopku.
IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 104
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
dnevni red
6. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto – druga
obravnava
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2014 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
5. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC
Češča vas – 1. faza – prva obravnava
6. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 1 – prva obravnava
7. Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin v Mestni občini Novo mesto
8. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine
Novo mesto – prva obravnava
9. Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto – prva
obravnava
10. Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto – prva obravnava
11. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2014
12. Predlog pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo
mesto
13. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020
14. Kadrovske zadeve
14.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za
socialno delo Novo mesto
15. Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza
(CeROD II) na dan 23. 4. 2015
16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(23 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 105
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 26. 3. 2015
v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 3. točki
Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto
– druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
še amandmaji in poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
Poročilo s sej delovnih teles so podali:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Amandma k predlogu odloka so podali:
− Komisija za statut in poslovnik,
− Odbor za družbene dejavnosti, in
− župan Gregor Macedoni, ki je amandma podal na sami seji. Ta amandma je nadomestil
in delno dopolnil amandma Komisije za statut in poslovnik.
V razpravi so sodelovali Borut Škerlj, Alojz Kobe, Matjaž Engel, Uroš Lubej, mag. Franc
Bačar, Dušan Kaplan in mag. Adolf Zupan.
Na razpravo je odgovarjal župan Gregor Macedoni.

S K L E P, št. 106
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
amandmaja
k predlogu odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto
Črta se tretji odstavek 5. člena.
(predlagatelj: župan)

Amandma št. 1

(24 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 2
Za prvim stavkom drugega odstavka 5. člena se doda novi stavek, ki se glasi:
»Omenjeni prostor mora biti za vse svetniške skupine enak.«
(predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti)
(17 ZA, 7 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto
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v drugi obravnavi s sprejetima amandmajema pod točko I.
(20 ZA, 4 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
– prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za gospodarstvo,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbora za lokalno samoupravo, in
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, in
− mag. Mojca Špec Potočar, članica Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 107
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave po skrajšanem postopku z večino
glasov sprejel
I.
predlog odloka
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
v predloženi vsebini prvi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 5. točki
Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC
Češča vas – 1. faza – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še amandmaji ter poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Bogdana Dražič,
BD projektiranje, d.o.o.
Poročilo delovnih teles so na seji podali:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Uroš Lubej (preveri naj se, ali in kako bi se lahko ta zazidalni načrt umestil v projekt daljinske
kolesarske povezave Sava - Krka Bike, vključno s pripombami, ki jih je Občinski upravi
podala Novomeška kolesarska mreža).
Mateja Kovačič (pomislek, čemu širjenje obrtne cone v Češči vasi, ko imamo v neposredni
bližini obrtno cono Zalog, ki je nezasedena in neizrabljena, obrtno cono Cikava, ki je ravno
tako nezasedena in neizrabljena in še druge nezasedene obrtne cone v Novem mestu; za
obravnavano območje pa iz gradiva sledi, da se je na tej lokaciji razvil naraven ekosistem z
redkimi živalskimi vrstami (npr. vidre); občina pa želi razvijati obrtno cono zaradi privatnega
interesa, po drugi strani pa ima občina cone, ki jih je sama financirala in so nezasedene;
prosi za obrazložitev smisla tega odloka).
Mag. Mojca Špec Potočar (kako je poskrbljeno za živalski in rastlinski habitat; kakšne so
dejavnosti za nove hale; koliko je predvidenih novih delovnih mest; zavaruje naj se storitvena
dejavnost; ukine naj se železniški prehod in krožna cesta; kako je predvidena navezava na
Češčo vas, Podbreznik in okolico).
Na razpravo in vprašanja sta na seji odgovarjala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in
župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 108
Po razpravi je Občinski svet z večino glasov sprejel
sklep
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza v prvi obravnavi.

2.

Pripombe in predlogi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se upoštevajo
kot pripombe iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 6. točki
Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 1 – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Mateja Kaudek,
Topos, d.o.o.
Poročila delovnih teles sta na seji podala:
− Gregor Klemenčič, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Mag. Miroslav Berger (opozoril na sklep s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet: sklep se ni dotikal le tega, da mora investitor financirati
določeno infrastrukturo, ampak mora financirati tudi pešpot in brv; če se investitorja sedaj ne
zaveže, občina te zahteve ne bo dosegla).
Gregor Klemenčič (pojasnil stališče sklepa s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet: glede javnega natečaja za brv sta odbora ugotovila, da ne
gre za brv, ampak, da gre v tem primeru za 130 metrov dolg most, ki bo dvignjen nad reko
Krko 10 m – 11 m; to pa ni objekt, ki bi mu lahko rekli brv, temveč je to most, ki mora biti
primerno umeščen v prostor).
Jiří Volt (kot aktivni prebivalec ima v tem primeru pomislek, in sicer se izbira eminentna
lokacija za trgovski center; trgovskih centrov je na območju Ulice Slavka Gruma in Drske
ogromno; izgradnja novega bo imelo za posledico, da bo eden od že obstoječih centrov
prekinil svojo dejavnost, s tem pa bomo dobili zapuščen objekt; križišče na Brodu v obstoječi
obliki je neprimerno in se bo moralo spremeniti; pozdravlja izgradnjo obračališča za
avtobuse; vprašanje pripravljalcu, ali bo to obračališče nadomestilo obračališče za avtobuse
pri nakupovalnem centru Tuš v Športnem parku Portoval; zagovarja stališče, da v športnem
parku ni primeren prostor za obračališče avtobusov).
Stanislav Galič (izpostavil podjetniški vidik priprave tega prostorskega akta; glede na
predračunsko vrednost mostu, cca 650.000 EUR, s katero razpolaga, naj bi investitor po
županovih informacijah plačal iz tega naslova približno 200.000 EUR komunalnega
prispevka; v taki vrednosti naj bi se šlo tudi v odkup zemljišč; po njegovih podatkih je
rekonstrukcija križišča, ki je bilo v predstavitvi prikazano, s semaforizacijo in vsemi zahtevami
v zvezi s kolesarskimi potmi, še 300.000 EUR; seštevek vseh navedenih vsot znaša čez
milijon eurov, zato vprašanje smiselnosti priprave tega odloka).
Mag. Adolf Zupan (podpira župana, da ne obremenjuje tega projekta z javnimi natečaji;
imamo strokovno telo – Urbanistični svet, kateremu je potrebno zaupati; javni natečaji so
lahko zelo nevarni; če pa se že delajo, je potrebno v začetku postaviti določene omejitve;
mnenje, da v tem primeru ni potreben javni natečaj; glede na to, da je poleg predvidene
lokacije cesta, po kateri se vozi večina ljudi, stanujočih v občini Straža, kjer je trgovska veriga
dokaj slaba, podpora izgradnji trgovskega centra; poziv županu, da je v pogajanjih realen in
da je potrebno v tem projektu planirati tudi del občinskih sredstev).
Borut Škerlj (podpora argumentom mag. Adolfa Zupana; pobuda županu, da prevzame
iniciativo pri pogajanjih z investitorjem; da izpostavi dejstvo, da Novo mesto novih trgovskih
centrov ne potrebuje; da vsak tak nov trgovski center pomeni udarec mestnemu jedru in
zmanjšanju obiska mestnega jedra; interese obeh strani je potrebno uravnotežiti in most je
lahko vsebina take domene; podpora dokumentu).
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Na razpravo in vprašanja so na seji odgovarjali:
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, Mateja Kaudek, Topos, d.o.o., ter župan Gregor
Macedoni.
S K L E P, št. 109
Po razpravi je Občinski svet z večino glasov sprejel
sklep
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto – SD OPN 1 v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi občinskega sveta se upoštevajo kot pripombe iz javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine na dan seje.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
V razpravi so sodelovali mag. Miroslav Berger, Alojz Kobe in Stanislav Galič.
S K L E P, št. 110
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
SKLEP
o financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto se v letu 2015
1.

2.

Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto se v letu 2015 iz proračuna Mestne občine Novo mesto zagotovijo
finančna sredstva za njihovo delovanje v višini 225,00 EUR na svetnika na mesec.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so pri porabi finančnih sredstev dolžni
upoštevati določbe Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/2013).
(21 ZA, 2 PROTI)
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K 8. točki
Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, pred sejo sta bili na spletni objavljeni še poročili delovnih teles, in sicer:
−
Komisije za statut in poslovnik, in
−
Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske
uprave.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
−
Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, in
−
Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, Borut Škerlj, Stanislav Galič, Gregor Klemenčič, dr.
Milena Kramar Zupan in Jiri Volt.
S K L E P, št. 111
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
predlog odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
v predloženem besedilu v prvi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
v predloženem besedilu v drugi obravnavi.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto
– prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer.
- Komisije za statut in poslovnik, in
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, ter
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan in Uroš Lubej.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal župan Gregor Macedoni.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 112
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog Odloka o organizaciji Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj do druge obravnave preuči podane predloge in pripombe k predlogu
odloka o organizaciji Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto
(22 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
– prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
−
Komisije za statut in poslovnik, ter
−
Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa sta na seji podala:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Matko (kaj pomeni politična nastavitev in ustanovitev tega zavoda; kaj je pri tem
moteče, ali sam zavod ali njegov direktor; upoštevati je potrebno, da so bili zdajšnji zaposleni
v Zavodu za turizem z njegovo ustanovitvijo prerazporejeni iz Občinske uprave; če se bo
zavod ukinil, je zato prav, da se tem zaposlenim poišče nadomestna zaposlitev).
Dr. Milena Kramar Zupan (za tako resno zadevo, kot je ukinitev javnega zavoda, bi
pričakovala, da se najprej opravi analiza stanja, postavi vizija in nato strategija za naprej;
kakšna je vizija župana glede razvoja turizma in kaj od tega občina že ima; na osnovi teh
ugotovitev naj se pripravi strategija in kako se bodo cilji dosegli; v predstavljenem gradivu ni
ne analize ne vizije razvoja turizma; zakaj se v smislu racionalizacije ne preuči možnost
združitve zavoda, npr. z Agencijo za šport; glede zaposlenih: prezaposleni so bili iz Občinske
uprave; ob ukinitvi URS-a pred meseci se je zaposleno v tem zavodu prezaposlilo nazaj na
občino; zakaj se potem ne uredi nadomestne zaposlitve tudi za ljudi iz Zavoda za turizem;
gre za vprašanje načina dela z ljudmi; če je problem v direktorju, se naj zamenja direktorja;
ne more pa se zaradi direktorja ukiniti delovna mesta za vse zaposlene; tako sliko daje
gradivo; v njem ni zaslediti vizije in strategije razvoja turizma in ni predvidenih ukrepov;
gradivo je brez koncepta in kaže na zelo grd način dela z ljudmi; nestrinjanje s takim
načinom dela; poziv, da se do drugega branja pripravi kvalitetno gradivo: elaborat z vso
analizo in vizijo razvoja turizma v MO NM in strategijo, kako se bo ta vizija dosegla; glede na
obrazložitev B. Groblerja glede vizije turizma oziroma pričakovanj za ustvarjanje novih
delovnih mest, naj se do drugega branja pripravi, koliko novih delovnih mest se glede na tako
vizijo turizma pričakuje; pet delovnih mest se bo ukinilo in koliko bo novih delovnih mest).
Na ta del razprave je podal delni odgovor župan Gregor Macedoni.
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Boštjan Grobler (vzgib ukinitve zavoda je gospodarski; turizem se mora meriti v številu novo
ustvarjenih delovnih mest; to je edini pokazatelj, ali je gospodarska panoga kvalitetna ali ne;
ob vprašanju, koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih ob cca enem milijonu evrov občinskega
denarja, kolikor je bilo v zadnjih štirih letih vloženo v to dejavnost, bojazen, da je odgovor
zelo porazen; zaposleni v turizmu so tisti, ki morajo ustvarjati program; oni so tisti, ki morajo
graditi nova delovna mesta; občina pa je tista, ki nudi podporo v smislu informiranja, podpore
v razvoju; z deležniki na trgu je potrebno delati bolj povezovalno, bolj integrirati njihovo
ponudbo in nuditi možnost ustvarjanja prihodkov).
Mag. Franc Bačar (priznava pravico župana, da ima svojo vizijo javnih služb v občini; slika
Zavoda za turizem ni le črno-bela; so področja, kjer bi se dalo narediti več in so področja, ki
so uspešna in bi jih bilo dobro razvijati naprej; delavci so ljudje, ki imajo svoje zakonske
pravice in to je potrebno upoštevati, ne le zaradi morebitnih tožb, temveč zato, ker so ljudje;
na Zavodu za turizem se delovna mesta ukinjajo, v drugih javnih zavodih pa so odprti razpisi
za nove zaposlitve (npr. Komunala); ali se ne bi medsebojno povezali in poiskali možnosti
prezaposlitve na tak način).
Uroš Lubej (podpira odlok o ukinitvi zavoda, ker zavod ni dosegel svojih ciljev; replika S.
Matku: ustanovitev tega zavoda ni bila posledica sprejete strategije ali vizije potreb občine na
področju turizma, temveč posledica ambicije in želja posameznikov iz kroga prejšnjega
župana; najprej bi morala biti narejena strategija in če bi le-ta utemeljevala potrebo za
ustanovitev zavoda in zaposlitev ljudi, bi bila taka ustanovitev smiselna; v zdajšnji situaciji pa
ta zavod ni pokazal dovolj rezultatov; pobuda, da se opravi temeljit pogovor z zaposlenimi iz
tega javnega zavoda in z direktorjem; preveri naj se možnost njihove zaposlitve v širši
občinski upravi; izdela naj se strategija razvoja turizma in na tej podlagi naj se deluje v
naprej).
Mag. Adolf Zupan (ko se nekaj ukinja, je potrebno dobre stvari ohraniti in razvijati naprej; v
vseh mestnih občinah imajo javne zavode na tem področju ali pa je to področje združeno še
z nekim drugim; zakaj ne bi bila MO NM pionirka na nečem, kar bi tudi drugi posnemali in to
se naj v gradivu tudi pokaže; ali so bili zastavljeni pravi cilji in ali so bili doseženi; področje
podeljevanja koncesij je občutljivo področje; pripravi naj se ocena dela v primerjavi s cilji in
kaj bo to prineslo boljšega; izogibati se je potrebno neprimernim odnosom do zaposlenih;
Občinska uprava naj opravi komunikacijo z zaposlenimi; zadeve se naj izpeljejo tako, da bo
zadovoljstvo na vseh straneh).
Borut Škerlj (se pridružuje mnenju U. Lubeja glede ukinitve zavoda; lokacija zavoda in TIC-a
je dobra in delovati bi morala vsak dan; dobre so tudi spletne strani zavoda; ni pa literature in
dobrih turističnih vodičev; manjkajo program, vizija in strategija; podpira solidarnost z
zaposlenimi v zavodu in poskrbeti je potrebno, da ne bodo ostali brez zaposlitve).
Mag. Miroslav Berger (ustanovitev tega zavoda je zgrešen projekt; nima zastavljenih ciljev,
zato bo podprl ukinitev zavoda; od tistih, ki bodo del te dejavnosti prevzeli, pa pričakuje, da
kot nosilci pripravijo jasne cilje, vizijo in strategijo razvoja turizma; potrebno je rešiti vprašanje
zaposlenih; zanemariti se ne sme prostorov in lokacije, kjer se zavod nahaja).
Marjanca Trščinar Antić (turizem je gospodarska panoga, ki je v našem prostoru zelo
pomembna; dejstvo je, da se na tem področju ni delalo dobro; zavod je bil premalo
povezovalen; premalo se je izkoriščalo dane možnosti; paziti pa je potrebno, da Novo mesto
ne bo ostalo brez vsega; potrebna je vizija in strategija razvoja turizma v tem prostoru; kar se
je delalo do sedaj, ni bilo dobro in je potrebno nekaj spremeniti).
Jiří Volt (poziv k solidarnosti z zaposlenimi v javnem zavodu).
S K L E P, št. 113
Po razpravi je Občinski svet z večino glasov sprejel
sklep
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
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predlog odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto
v prvi obravnavi.
2.

Predlagatelj do druge obravnave preuči podane predloge in pripombe k predlogu
odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto.
(16 ZA, 2 PROTI)

K 11. točki
Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2014
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
−
Komisije za statut in poslovnik,
−
Odbora za gospodarstvo, in
−
Odbor za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa sta na seji podala:
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 114
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s
poročili o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Novo mesto
za leto 2014.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Predlog pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini
Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
−
Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
−
Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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Pri tej točki je razpravljal mag. Adolf Zupan.
Na razpravo je odgovarjala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave.
S K L E P, št. 115
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
−
Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
−
Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je razpravljal Martin Kambič.
S K L E P, št. 116
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020
v predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo objavljeno na spletni
strani občine v poslovniškem roku.
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14.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za
socialno delo Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki so razpravljali Borut Škerlj, Boštjan Grobler, Mateja Kovačič, Uroš Lubej, mag.
Franc Bačar in Alojz Kobe.
S K L E P, št. 117
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
sklep
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
v Svet Centra za socialno delo Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mihaelo Turk,
Petelinjek 15,
za predstavnico lokalne skupnosti
v Svet Centra za socialno delo Novo mesto.
(20 ZA, 1 PROTI)

K 15. točki
Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska II. faza
(CeROD II)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine na dan seje.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Gregor Klemenčič in mag. Miroslav Berger.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 118
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z
informacijo o stanju projekta
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 23. 4. 2015.
(21 ZA, 0 PROTI)
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K 16. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 5. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
9001-1/2015 – 67 Lastni prihodki javnih zavodov
2.
9001-1/2015 – 68 Obeležje v čast in spomin Rudolfu IV. Habsburškemu
3.
9001-1/2015 – 69 Brezar – bivalne razmere
4.
9001-1/2015 – 70 Objava časovnice ob odprtju vodarne
5.
9001-1/2015 – 71 Posek brežine na otoku Otočec
6.
9001-1/2015 – 72 Namestitev talnih ovir na Ulici Marjana Kozine
7.
9001-1/2015 – 73 Cerod, d.o.o.
8.
9001-1/2015 – 74 Predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod, d.o.o., in
Zarja, d.o.o., na seji Občinskega sveta
9.
9001-1/2015 – 75 Priprava občinskega predpisa za določitev smernic pri
zamenjavi stavbnega pohištva v večstanovanjskih zgradbah
10.
9001-1/2015 – 76 Oddaja lokala v najem v OŠ Stopiče
11.
9001-1/2015 – 77 Označitev Ljubnske ceste v Novem mestu
12.
9001-1/2015 – 78 Aktivnosti (sondiranje) pri urejanju romskega naselja Žabjak
13.
9001-1/2015 – 79 Podpis izdelave svetniških odgovorov
14.
9001-1/2015 – 80 Zagotovitev prometne varnosti krajanov Lastovče in
Cegelnice ter ureditev avtobusnega postajališča v naselju
15.
9001-1/2015-81 Ureditev telovadnega parka
16.
9001-1/2015-82 Gradbena dovoljenja za javne zavode
II.
Članice in člani občinskega sveta so na 6. seji Občinskega sveta, dne 23. 4. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Dr. Milena Kramar Zupan
9001-3/2015 – 83 Obravnava stroškov storitev obveznih občinskih
(ustna pobuda) komunalnih javnih služb na naslednji seji Občinskega
sveta
Pobuda, da se na naslednji seji Občinskega sveta
obravnava stroške storitev obveznih občinskih komunalnih
javnih služb.
Obrazložitev: glede na objavo gradiva Komunale Novo
mesto. d.o. na spletni strani občine pri 5. seji Občinskega
sveta, vprašanje, ali se bo obravnavala tudi ta točka na tej
seji OS. Ustno pojasnilo župana na sami seji je bilo, da je
to gradivo kot odgovor na sklep Občinskega sveta, št. 73,
z dne 26.2.2015 in ne kot gradivo za obravnavo na seji,
zato pobuda, da se naj ta točka obravnava na naslednji
seji OS.
2. Dr. Milena Kramar Zupan
9001-3/2015 – 84 Letni program nadzora Nadzornega odbora MO NM
(pisna pobuda) Pobuda, da se Letni program nadzora Nadzornega odbora
MO NM popravi tako, da se črta 3. točka – nadzor
avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem
zavodu Zdravstveni dom Novo mesto.
Zdravstveni dom je opozoril, da ta javni zavod ni financiran
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3. Stanislav Galič v imenu
Odbora za lokalno
samoupravo
9001-3/2015 – 85
(ustna pobuda)

4. Vesna Vesel v imenu
Odbora za davčno politiko,
proračun in finance in
Marko Dvornik
9001-3/2015 – 86
(ustna pobuda)

5. Vesna Vesel v imenu
Odbora za davčno politiko,
proračun in finance
9001-3/2015 – 87
(ustna pobuda)

s strani MO NM, zato Nadzorni odbor MO NM v skladu s
sprejetimi določili Statuta MO NM nima pristojnosti za ta
nadzor, saj v tem primeru ne nadzira porabe proračunskih
sredstev v okviru MO NM.
Motenje javnega reda in miru v nočnem času na
območju sprehajališča Šance v Novem mestu
Pobuda županu, da varnostnemu sosvetu posreduje
pobudo za zagotovitev javnega reda in miru v nočnem
času na območju sprehajališča Šance v Novem mestu.
Na tem območju (parcelna številka 1366) je v neposredni
bližini stanovanjske hiše, kjer poteka sprehajalna pot
Šance, nameščena tudi klop. V nočnem času se tukaj
pogosto moti javni red in mir, kar je moteče za okoliške
prebivalce.
Znižanje stroškov obveznih občinskih komunalnih
javnih služb v MO NM
Pobuda za znižanje stroškov obveznih občinskih
komunalnih javnih služb v MO NM, in sicer:
- oskrba s pitno vodo v MO NM se sorazmerno zniža
za predračun in prihranek na dejavnost oskrbe s
pitno vodo v skupnem znesku 401.459 in
- cene za druge storitve obveznih občinskih
komunalnih javnih služb v MO NM se v letu 2015
ne povečujejo in
- da se za pokrivanje razlike do lastne cene poišče
notranje rezerve.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je na zadnji
seji obravnaval tudi poročilo – kalkulacijo stroškov
predračunske lastne cene storitev Komunale, d.o.o., ki so
upoštevane v sprejetem Poslovnem planu Komunale za
leto 2015 in sprejel predlagane pobude.
Uskladitev plač v javnih zavodih in v javnih podjetjih
Pobuda, da Občinska uprava do naslednje seje Odbora za
davčno politiko, proračun in finance pripravi:
- poročilo o aktivnostih za uskladitev plač vodilnih v javnih
zavodih in v javnih podjetjih v MO NM v skladu z veljavno
zakonodajo in
- informacijo o vrednostih podjemnih in avtorskih pogodb,
sklenjenih v letu 2014, ki so bile sklenjene z vodilnimi v
javnih zavodih in javnih podjetjih.

6. Alojz Kobe
9001-3/2015 – 88 Nezadovoljstvo in ponovitev svetniškega vprašanja,
(ustno vprašanje) št. 9001-1/2015 – 73 ( Cerod, d.o.o.)
Ponovitev vprašanja:
Kakšna je cena za odlaganje odpadkov za občine
nedružbenice in ostale tuje odpadke?
7. Alojz Kobe
9001-3/2015 – 89 Predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod, d.o.o.,
(ustna pobuda) in Zarja, d.o.o., na naslednji seji Občinskega sveta
(Ponovitev svetniške pobude, št. 9001-3/2015–74).
Pobuda za predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod,
d.o.o., in Zarje, d.o.o., na naslednji seji Občinskega sveta.
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8. Mag. Adolf Zupan
9001-3/2015 – 90 Namestitev oznak na Kandijskem mostu
(ustna pobuda) Pobuda, da se na Kandijskem mostu namestijo oznake za
smer hoje pešcev po mostu.
Zaradi ozkega pločnika na obeh straneh mosta prihaja ob
srečanju pešcev, predvsem z vozički z majhnimi otroci, ki
hodijo vsak v svojo smer, do umikanja na cesto, kjer je
nevarno zaradi prometa. Zato pobuda, da se postavijo
oznake na obeh straneh mostu, v katero smer naj pešci
hodijo, tako da bi bila vsaka stran pločnika namenjena za
eno stran hoje (v center mesta in iz centra mesta)
9. Mag. Adolf Zupan
9001-3/2015 – 91 Sanacija poti na platoju od zapornice do Kulturnega
(ustna pobuda) centra Janeza Trdine na Novem trgu
Pobuda za zamenjavo talnih plošč na platoju med
zapornico (za pošto) in Kulturnim centrom Janeza Trdine.
10. Mag. Adolf Zupan
9001-3/2015 – 92 Postavitev prometnega znaka na Ločenskem mostu za
(ustna pobuda) zavijanje v levo, v smeri centra mesta
Pobuda, da se na Ločenskem mostu za zavijanje v levo, v
smeri centra mesta, postavi prometni znak.
11. Mag. Adolf Zupan
9001-3/2015 – 93 Sestanek Odbora za gospodarstvo s Tomažem
(ustna pobuda) Kordišem, predsednikom Gospodarske zbornice
Dolenjske in Bele Krajine – priprava gradiva s strani
Občinske uprave
Pobuda, da se za predviden sestanek Odbora za
gospodarstvo s Tomažem Kordišem, predsednikom
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, s strani
Občinske uprave pripravi gradivo, in sicer:
Vpliv povišanja cene ravnanja z odpadki na gospodarske
subjekte, vključujoč vsaj tri variantne izračune treh
različnih subjektov.
12. Mag. Adolf Zupan
9001-3/2015 – 94 Neudeležba predsednika Vlade RS na osrednji
(ustno vprašanje) prireditvi ob 650-letnici ustanovitve Novega mesta
Vprašanje, zakaj se kljub potrditvi predsednik Vlade RS ni
udeležil osrednje slovesnosti ob 650-letnici ustanovitve
Novega mesta.
13. Borut Škerlj
9001-3/2015 – 95 Igrišče v KS Gotna vas
(pisna pobuda) Pobuda:
- da MO NM, oz. Agencija za šport, v okviru lastnega
kadra zagotovi tehnično usposobljenega vzdrževalca, da
bo izvajal potrebna negovalna in vzdrževalna dela na
igrišču,
- da MO NM pospeši postopek prenosa lastninske pravice
na MO NM.
KS je ob soglasju in sodelovanju MO NM, investitorja hiš
na Ulici Pie in Pina Mlakar zgradila nogometno,
košarkaško, otroško igrišče. Ima kupljeno opremo za
vzdrževanje in košnjo. Zemljišče je last Republike
Slovenije, baje je postopek prenosa lastninske pravice na
občino v teku. Primerno je, da se postopek dokonča. Ker
KS ni pravni subjekt, so zgrajena igrišča in naprave last
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MO NM. Morebitna nezgoda bo bremenila lastnika. Veljajo
zahtevna pravila varne uporabe igral. KS upravlja igrišča,
potrebujejo pa nego in vzdrževanje (košnje, obrezovanje
grmovnic, urejanje zelenic, nadzor nad opremo in redna
vzdrževalna dela, npr. enkrat na 14 dni). Zagotoviti je
potrebno ohranjanje obstoječega stanja in varno uporabo
igrišč. KS želi naprej upravljati, pripravljena je dodatno
vlagati v urejanje igrišč, želi pa optimizirati stroške nege in
vzdrževanja. Sklepati je, da ima MO NM ali njena Agencija
za šport zaposlene osebe, ki bodo potrebna dela lahko
opravljala.
14. Borut Škerlj
9001-3/2015 – 96 Vzdrževalna dela - nujna na Glavnem trgu 25 in 2
(pisno vprašanje in pobuda) Vprašanje: kako je organizirana služba vzdrževanja in
nadzora gradbeno-tehničnega stanja nepremičnin, kdo so
tehnični sodelavci in odgovorni za nepremičnine na
Glavnem trgu in za konkretni nepremičnini?
Pobuda: da se v okviru delovanja ožje uprave ali morda
širše v okviru delovanja zavodov in agencij vzpostavi
urejen proces rednega vzdrževanja, zadolži konkretne
osebe za posamezno nepremičnino in zagotovi sprotno
odpravljanje manjših vzdrževalnih del in zmanjša tveganja
za varnost mimoidočih, na Glavnem trgu 25 pa strešna
kritina zamenja.
Ob poznavanju stanja stavb na Glavnem trgu v NM
ugotavljam, da stavba Glavni trg 25, ki je v izključni lasti
MO NM in sedaj oddana v uporabo RECIKLARNI, nujno
potrebuje zamenjavo vsaj zlomljenih bobrovcev, da ne bo
zamakalo, po mojem mnenju pa je potrebna zamenjava
celotne strešne kritine, morda tudi namestitev izolacije za
varčnejše ogrevanje. Stavba na Glavnem trgu 2, NM, je v
solastnini več lastnikov, med ostalim MO NM, vendar je
upravljanje in gospodarjenje pomanjkljivo. Strehi sta
nevarni - zaradi stalnega krušenje opeke, snega, padanja
snegobranov in rjavih žlebov in nesnage, ki se nabira na
strehi. Stanje na terenu kaže na pomanjkljivo organizirano
strokovno službo vzdrževanja in nadzora ter slabo
odzivnost gradbene stroke na občini. Na drugi strani je
vzpostavljena kvalitetna evidenca nepremičnin, zato je
zaradi ekonomičnosti gospodarjenja smiselno okrepiti delo
gradbene stroke.
Borut Škerlj
9001-3/2015 – 97 Upravljanje pokopališč s strani KS v MO Novo mesto
15.
(pisno vprašanje) Vprašanja: kako je urejeno upravljanje s pokopališči po
posameznih KS, kdo so upravljavci (izvajalci) pogrebnih
storitev, kako so bili izbrani, kdaj, kakšne in katere
pogodbe so sklenjene za upravljanje in kdaj se pogodbe
iztečejo, katere obveznosti prevzemajo KS, katere
obveznosti prevzemajo izvajalci do KS in koliko izvajalci
plačujejo za izvajanje pogrebnih storitev posameznim KS?
V MO Novo mesto je izven Novega mesta upravljanje s
pokopališči prepuščeno KS. Pravil upravljanja, oddajanja
in plačevanja morebitnih "koncesij" ni.
16 Uroš Lubej
9001-3/2015 – 98 Ureditev prometnega režima v mestnem jedru
.
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(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da župan vzpostavi dialog s podjetniki, ki imajo
lokale v mestnem jedru, na temo ureditev prometnega
režima v mestnem jedru.
17. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 99 Sanacija pogorišča Burger v Šmihelu
(ustno in pisno vprašanje) Vprašanje, kako poteka saniranje pogorišča Burger v
Šmihelu ob Težki Vodi.
Na vprašanje je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (sredstva v proračunu so za
ta namen zagotovljena. Natančnejšo informacijo pa mu bo posredovala še Občinska uprava).
18. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 100 Ureditev dodatnega prehoda za pešce na lokaciji
(ustna in pisna pobuda) Šegova 93 in ponovna postavitev talnih ovir za
umiritev prometa
Pobuda, da se ustrezno uredi in zavaruje dodatni prehod
za pešce na Šegovi 93.
Ta ulica je prometno zelo obremenjena in zato zelo
nevarna za pešce. V izogib nesrečam pri prehodu za
pešce pobuda, da se le-ta ustrezno zavaruje oziroma
označi.
Pobuda, da občina skupaj s svetom KS ponovno premisli o
postavitvi talnih ovir za umiritev prometa na Šegovi ulici.
19. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 101 Pločniki v Birčni vasi
(ustno in pisno vprašanje) Vprašanja: Kakšne aktivnosti je občina izvedla do sedaj v
zvezi z gradnjo pločnika (oziroma varne poti do šole) skozi
Birčno vas (ob glavni cesti) ? Kakšne in kdaj so naslednje
aktivnosti ? Ali je cesta skozi Birčno vas državna ali
lokalna cesta?
20. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 102 Plače v javnih podjetjih
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se posreduje podatke o višini bruto plač
novoimenovanih direktorjev v občinskih podjetjih in
podjetjih v večinski lasti Mestne občine Novo mesto:
Komunala Novo mesto, d.o.o., Razvojnem center Novo
mesto ter za v. d. direktorja CeROD.
21. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 103 Prenehanje uporabe koncepta »sharrow« za reševanje
(ustna in pisna pobuda) kolesarske infrastrukture
Pobuda, da se ne uporablja koncepta »sharrow« za
rešeavanje kolesarske infrastrukture (primer OPPN Bučna
vas – vzhod/1) in pobuda, da se v sklepu župana o
sprejemu stališč k OPPN Bučna vas – vzhod/1 umakne
beseda »sharrrow«.
22. Uroš Lubej
9001-3/2015 – 104 Železniški prehod na Lazah
(ustna in pisna pobuda) Dopolnitev vprašanja s pobudo, da se glede na to, da SŽ
že več kot mesec dni niso odgovorile na vprašanje Mestne
občina Novo mesto na dopis glede zapornic na Lazah,
dopis preseli na »višji« nivo in da ponovni dopis podpiše
direktorica občinske uprave osebno ali župan.
*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
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Prisotnim je čestital ob prihajajočem dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela ter zaželel
prijetne praznike.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 20.58 uri.
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