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Stevilka: 032-33/2009
Datum: 16. 12.2009
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA: ODGOVORI

NA POBUDE IN VPRAŠANJA

V prilogi vam posredujem odgovore na naslednje pobude in vprašanja članic in članov
o b clns keqa sve t a, po d ane na 25". seJI Ob clns k ega sveta M es t ne o b clne N ovo mesto:
1_ 032-38/2008-474
Stroški MO NM za zunanje izvajalce za vloge na razpise EU in
RS - nezadovoljstvo nad podanim odgovorom
2.
032-38/2008-496
Anonimno pismo z Vrtca Pedenjped
3.
032-38/2008-497
Podelitev koncesije za fizioterapijo
4.
Obisk predsednika Republike Slovenije
032-38/2008-500
5.
032-38/2008-502
Uporaba vozila na alternativni pogon za občinske redarje
6.
032-38/2008-503
Postavitev replike situle
7.
032-38/2008-504
Strategija v zvezi z evropsko prestolnico kulture 2012
8.
032-38/2008-505
Delovanje predstavnikov Mestne občine Novo mesto v svetih
javnih zavodov
9.
032-38/2008-506
Postopek prenosa lastništva stavbe Kulturnega centra Janeza
Trdine na Mestno občino Novo mesto
10.
032-38/2008-507
Stanje jeklene konstrukcije Kandijskega mostu
11.
032-38/2008-508
Parkirna hiša v Kandiji
032-38/2008-509
12.
Postavitev ovir v Crmošnjicah v Stopičah
13.
032-38/2008-511
Ustanovitev institucije » Varuha reke Krke«
14.
032-38/2008-512
Uvedba alternativnega sistema vzdrževanja zelenih površin
032-38/2008-513
Sprememba sedežnega reda v sejni dvorani
15.
Določitve funkcionalnih zemljišč okrog blokov
16.
032-38/2008-515
Barvanje kolesarskih stez in njihova dolžina
17.
032-38/2008-516
032-38/2008-517
Titov drevored
18.
Odgovor je podan v 5. točki dodatnega gradiva k 11. točki dnevnega
reda 26. seje Občinske~a sveta Mestne občine Novo mesto
Reklamne površine v Novem mestu
19.
032-38/2008-518
032-38/2008-519
Daljnovod Bršljin - Gotna vas
20.
Strategija razvoja prometa v Mestni občini Novo mesto
21.
032-38/2008-520
032-38/2008-521
Strategija razvoja občine
22.
Mordaxovo sprehajališče do Gotne vasi
23.
032-38/2008-522
Spominsko obeležje Primičevi Juliji
032-38/2008-523
24.
(ponovitev vprašanja)
R-e-k.laRlf-la-mestana Ljubljanski cesti.v..-Nov.em mestu
032-38/-2.QQ8-524
25.
(PbnoviteJ1~.obude štl.D32-28/2008.:A:89l ..;;:".' --v'
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Občinska uprava

Mestna občina Novo mesto

Oddelek za razvoj
in premoženjske zadeve

Seidlovo cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939206,
faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

032-38/2008-487
2211.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

ODGOVOR NA SVETNIŠKO VPRAŠANJE

NASLOV

Stroški MO NM za zunanje izvajalce za izpolnjevanje
in RS - nezadovoljstvo nad prvotnim odgovorom

ZVEZA:

Svetniško vprašanje št, 032-28/2008-474,
ki ga je na 24. redni seji Občinskega
sveta, z dne 24.11.2009, podala svetnica Darinka Smrke

obrazcev vlog za razpise EU

Vprašanje:

Stroški MO NM za zunanje izvajalce za izpolnjevanje obrazcev vlog za razpise EU
in RS
Kolikšen strošek ima MO NM z zunanjimi izvajalci za izpolnjevanje obrazcev vlog
za EU razpise in za razpise ministrstev RS? Prosim za podatek po projektih, ki jih
vodi Razvojni center Novo mesto in jih sofinancira MO NM.
MO NM in RC najemata za izpolnjevanje
obrazcev vlog za razpise EU in
ministrstev RS zunanje izvajalce, predvsem iz Ljubljane in okolice. Sprašujem,
zakaj to občinska uprava ne dela sama, ampak pri tem le administrira. Mnoge
občine, tudi manjše, te vloge izpolnjujejo same.
Glede na nezadovoljstvo nad posredovanim prvotnim odgovorom v zvezi s »Stroški MO NM za
zunanje izvajalce za izpolnjevanje obrazcev vlog za razpise EU in RS«, občinska uprava podaja
dodatno obrazložitev s konkretnimi podatki, kot sledijo v nadaljevanju.
PROJEKT

Telovadnica Stopiče
(prijava na MŠŠ)
Knjižnica Mirana Jarca
(prijava na MK)

Anton Podbevšek
(prijava na MK)

teater

Zunanji
izvalalec
IB Investbiro

Izdelava DIIP-a

IB Investbiro
Entranet

Izdelava predinvesticijske
Izdelava popisa del

Inteleks
Pro-Eco
Pro-Eco

Izdelava investicijskega programa
Pripr;:w;=Jra7risnp dokumentacije
Priprava razpisne dokumentacije

Vrsta storitve

Cena
storitve
960,00 €

zasnove

3.360,00 €
3.600,00 €
4.200,00 €
4800,00 €
4800,00 €
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Mestna ol!čina Novo mesl:o

Občinska uprava

Oddelek za družbene dejavnosti
Seidlova cesto 1
8000 Novo mesta
teL: 07/39 3925J •faks: 0713939208
e-po1tQ:mestna.obclna@novomesta.si
www;novomtsUl.si

Številka:
Datum:

032-38/2008

07.12.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV:

Anonimno pismo iz Vrtca Pedenjped Novo mesto

ZVEZA:

Svetniško vprašanje in pobuda mag. Janeza Pezlja, Francija Keka in Ane
Bilbija, podano na 25. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne
29. 10. 2009, št. 032-38/2008.

Pobudal
vprašanje:

Mag. Janez Pezelj
Anonimno pismo z Vrtca Pedenjped
Vprašanje: ali je župan obveščen o očitanih nepravilnostih v Vrtcu Pedenjped,
navedenih v anonimnem pismu.
Pobuda, da župan skliče sestanek, na katerem naj bodo prisotni v.d.
ravnatelja, predstavniki vrtca in strokovnih služb Mestne občine Novo mesto in
o sklepih sestanka poroča kolektivu Vrtca Pedenjped in članom Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto.
Franci Kek
Anonimno pismo z Vrtca Pedenjped
Občinske strokovne službe naj reagirajo na anonimno pismo glede vodenja
Vrtca Pedenjped in preverijo ali navedbe v pismo držijo in ustrezno ukrepajo.
Ana Bilbija
Anonimno pismo z Vrtca Pedenjped
Prejeto anonimno pismo kaže na neurejene razmere v Vrtcu Pedenjped.
Pobuda, da se pozove predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda, da delujejo
v skladu z veljavno zakonodajo in da organ izvede izpelje postopek
imenovanja ravnatelja.
Odgovorni delavci občinske uprave naj skupaj s člani sveta ugotovijo, če je
nerešena problematika v zavodu tudi na drugih področjih in jo pomagajo rešiti.
O reševanju zadeve naj se obvesti občinski svet.

Odgovor:
O očitanih-nepravilnostih-je"bi1-župan
Mestne občine No,,[Jl'le"sto in- tudi
občinsl<a-'~aprava, natančneje9C1defke za druzbene dejavnosti~v-zvezi
z
Vrtcem Pedenjped seznanjen preko anonimnih pisem, z dne 22.9.2009 in

19.10.2009.

Občjnska .uprava
Oddelek:2:a družbene dejavnosti
SejdfovatestQ 1

.aDooWi)vomtsto
ft/.:o.'lI393!J2S.1.faks:

Z V.d. ravnateljem
anonimnih pisem.
pozvali na skupni
Alberta Zorka, da

07139 39208

&jHJ1to.:.mestno;o1x:ina@novomesro.s;
WIVW;/iovome.mu;

Albertom Zorkom je bil opravljen razgovor glede teh
V kolikor se bodo ta anonimna pisma nadaljevala, bo bomo
sestanek zaposlene Vrtca Pedenjped in v.d. ravnatelja
bomo poskušali skupaj razčistiti zadevo .

.Izveden je bil tudi postopek imenovanja ravnatelja Vrtca Pedenj ped in sicer je
bila Mestna občina Novo mesto preko predstavnikov Sveta zavoda Vrtca
Pedenj ped Novo mesto obveščena, da je Svet zavoda na svoji 22. seji, dne
10.11.2009 sprejel sklep, da se za vršilca dolžnosti ravnatelja Vrtca
Pedenjped Novo mesto izbere in imenuje že dosedanjega Alberta Zorka.
Mandat imenovanega traja od 11.11.2009 do imenovanja
ravnatelja/ravnateljice Vrtca Pedenjped Novo mesto. Imenovani bo imel status
delavca, zaposlenega za določen čas v tem vrtcu.

Pripravil:
Suzana POTOČAR
Višja svetov ka za predšolsko vzgojo in
zdravstvo
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Številka:
Datum:

032-38/2008
07.12.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

na svetniško

NASLOV:

Podelitev

koncesije

ZVEZA:

Pobudal
vprašanje:

pobudo oz. vprašanje

za fizioterapijo

Svetniško vprašanje Darinke Smrke, podano na 25. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto, dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008.
Podelitev koncesije
Vprašanja županu:

sveta

za fizioterapijo

Na podlagi katerih strokovnih izhodišč je izdal sklep o podelitvi koncesije? Pri
tem posebej zahtevam, da se občinskemu svetu posreduje strokovna
izhodišča oz. temelji, na podlagi katerih ocenjene finančne in druge posledice
za ZO Novo mesto, proučene koristi pacientov, zaradi nove podeljene
koncesije, koristi občanov, vključno z izračuni finančnih in drugih pozitivnih
učinkov.
Zakaj ni upošteval sprejete strategije s področja zdravstva in je kljub
opredelitvi najvišjega organa v občini - občinskega sveta, da se koncesije do
nadaljnjega ne podeljujejo, le - to podelil?
Katere ukrepe iz sprejete strategije primarnega zdravstva je do sedaj realiziral
in kako? (O tem je dolžan poročati občinskemu svetu vsake tri mesece, do
sedaj pa je poročal samo enkrat)
Kako
nadzoruje
MoNM
izvajanje
koncesijskih
pogodb
zdravnikov
koncesionarjev? Koliko nadzorov je opravil in kako ukrepal? Če jih ni, zakaj jih
ni? Ali je preko letnih poročil preveril finančno poslovanje koncesionarjev, kot
to preverja preko Sveta zavoda ZO Nevo mesto in obveznih letnih poročil o
poslovanju ZO Novo mesto? Če ne, zakaj ne?
Ali ne gre v tem primeru za kršenje določil koncesijske pogodbe in kako bo
ukrepal, če gre za kršenje teh določil?
Ali je MONM opredelila metodologijo spremljanja izvajanja koncesijskih
pogodb koncesionarjev
~.
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Odgovor:

Pred izdajo odločbe o podelitvi koncesije smo pridobili vsa mnenja, ki
jih kot obvezna navaja Zakon o zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo za zdravje

je v svoji odločbi navedlo, da se ji dovoli samostojno opravljati delo v
zdravstveni dejavnosti. ZZZS pa je podalo pozitivno mnenje pod pogojem, da
bo vlagateljica opravljala svojo dejavnost v OE Novo mesto ter opravljala
program v obsegu, ki ga je opravljala doslej in po ceni, v skladu z vsakoletnim
dogovorom in ob sklenitvi pogodbe z omenjenim zavodom. Tudi Zbornica
fizioterapevtov
je podala pozitivno mnenje. Zakonodaja
na področju
zdravstvene dejavnosti ne navaja, da bi morala lokalna skupnost kot obvezno
pridobiti tudi mnenje zdravstvene ustanove. Upoštevali pa smo navodila MZ iz
leta 2008, v katerem kot priporočilo navajajo, da naj se lokalna skupnost
posluži tudi pridobivanja mnenja na morebitno podelitev koncesije. Mnenje ZO
Novo mesto je bilo, da v kolikor se bo MONM odločila in koncesijo tudi
podelila predlagajo, da se le ta podeli v obsegu polovičnega programa.
Prav tako je ZD v istem dopisu pozval MONM, da pozovemo ZZZS OE NM k
dodelitvi dodatnega programa fizioterapije ZD NM, saj program fizioterapije
zaradi velikega števila potreb občanov program presežejo za 20%. Iz dopisa
ZZZS-ja smo prejeli odgovor, da je preskrbljenost prebivalstva na območju OE
NM s programi ambulantne fizioterapije nad ciljno preskrbljenost jo tako, da ni
osnove za razširitev programa. Program podeljene koncesije za fizioterapijo
na letni ravni znaša po podatkih ZZZS-ja 36.000 EUR.
Omenjena koncesionarka je vključena v mrežo koncesionarjev v dolenjski
regiji. Svoje storitve bo opravljala tudi izven delovnega časa, torej tudi ob
sobotah in nedeljah in s tem bo ponudba na tem področju toliko bogatejša in
dostopnejša uporabnikom.
V strategiji s področja zdravstva je navedeno, da občina ne bo pode ljevala
novih koncesij na področju zdravstva, dokler ne bodo sprejeta merila za
določitev javne zdravstvene mreže na primarni državni ravni. V letu 2008 je
bila sprejeta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 _
2013 in v njej so določena merila za določitev javne zdravstvene mreže na
primarni ravni, torej tu s podelitvijo te koncesije nismo kršili določil naše
strategije.
Podelitev koncesije so med drugim podprla tudi številna pisma različnih
prosilcev, ki koristijo fiZioterapevtske storitve, kar nam tudi veliko pove o
potrebah po tovrstnih uslugah.
V pristojnosti MONM je le nadzor nad izvajanjem koncesijskih
določata:

pogodb, kot to

43. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, kateri govori, da s pogodbo o
koncesiji koncedent in koncesionar uredita razmerja v zvezi z opravljanjem
javne službe in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo.
S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem:
- vrsta zdravstvene dejavnosti,
- obseg izvajanja javne službe,
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent in

•..,
--

__

o

-'.

-.

44. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki govori, da- Kadar se-ugotovi, da
koncesion~L ne opravlja ..jcwr:le-službe v sklacll:J-s-pr"8dpisi, odločbu-o koncesiJ!-~.,=--:- ::.,
"terpogodbG-o koncesiji~-mu~k-o:ncedent dolo-ei=rok ia~Gspravo pomanjkljivosti." ... -"'koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se
koncesija odvzame z odločbo. V primeru odvzema koncesije je koncedent
dolžan poskrbeti, da bolnike pod enakimi pogoji sprejme v zdravljenje drug
zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec, kLopravIja javno službo.

"~e

Omenjeni nadzor izvajamo enkrat letno, preko letnih poročil, iz katerih je
razvidno sodelovanje koncesionarjev z ZD, vključevanje v dežurno službo po
razporedu ZD, izvajanje Pogodbe o medsebojnem sodelovanju
z
ZO,
realizacija programa, morebitne pritožbe oz. nepravilnosti, ugotovljene s strani
pristojnih inšpekcijskih služb.
Nadzor nad zagotavljanjem strokovnosti zdravstvenih delavcev ter zavodov in
nadzor nad realizacijo programa izvajajo po Zakonu o zdravstveni dejavnosti,
ki v 76. členu govori, da za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter zavodov se organizirajo. in izvajajo
naslednje vrste nadzora:
1. interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci s samonadzorom in odgovorni za strokovnost dela v zavodu;
2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga kot javno pooblastilo izvaja pristojna
zbornica ali strokovno združenje v sodelovanju s klinikami, kliničnimi inštituti
ali kliničnimi oddelki in drugimi zavodi;
3. upravni nadzor, ki ga izvaja ministrstvo, pristOjno za zdravje;
4. nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zdravstveni
zavod in zasebni zdravstveni
delavec morata omogočiti
opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka.
Nadzor opravlja pristOjna zbornica ali strokovno združenje,
zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ministrstvo

za

Ponovno poudarjamo, da je dokument-Strategija
primarnega zdravstva
MONM ves čas v izvajanju, aktivnosti potekajo kontinuirano skozi vse leto, z
odgovori na svetniška vprašanja pa tekoče seznanjamo
svetnike z
dogajanjem na področju primarnega zdravstva. In tudi v tem odgovoru so vidni
rezultati, ki so plod skupnega SOdelovanja vseh občin soustanoviteljic in
postavljanja trdnih temeljev primarnega zdravstva.

Pripravila:
Suzana POTOČAR
Višja svetoval
a predšolsko vzgojo in
zdravstvo
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Mestna občina Novo mesto

Kabinet župana
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesro
tel.: 07139 39 244.faks: 0713939269

""Pošta: mestna.obdna@novomesro.si
www.novomesro.si

Številka: 032-38/2009-500
Datum: 23. 11. 2009
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Obisk predsednika Republike Slovenije

ZVEZA:

Odgovor na svetniško vprašanje Ane Bilbija, podano na 25. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 10.2009, št. 032-38/2009-500

Vprašanje

(povzeto):

Zakaj se predsednik RS ni za krajši čas sestal s svetniki in predstavniki svetniških skupin?
Odgovor:
Uradni obisk predsednika Republike Slovenije v naši občini, ki je bil 12. oktobra 2009, smo
usklajevali z njegovim Kabinetom in Protokolom Republike Slovenije.
Glede na to, da je bil organiziran na predsednikovo pobudo, saj si je v svojem programu
zadal kot eno od nalog tudi reševanje romske problematike, so v njegovem Kabinetu
pripravili tudi program obiska v Novem mestu.
Tako se je predsednik sestal z županom, mag. Škufco (predsednikom KS Šmihel, kjer je bil
kasneje tudi gost), Bojanom Tudijo (podpredsednikom Zveze Romov Slovenije in Sveta
romske skupnosti ter svetnikom) in mag. Stanetom Baluhom (direktorjem Urada Vlade RS za
narodnosti). Kasneje sta se srečanju pridružili tudi direktorica RIC-a Novo mesto Meta
Gašperšič, ki je predstavila programe, namenjene romski populaciji v okviru omenjenega
zavoda, ter Branka Bukovec, ki je prestavila tovrstne programe v okviru DRPD-ja.
Nato si je predsednik ogledal romsko naselje Žabjak in se krajši čas zadržal v Vrtcu
Pikapolonica v naselju Brezje. Po tem se je udeležil srečanja krajanov v KS Šmihel, kjer je bil
'slavnostni govornik. V Novem mestu je bil tako le od 9.40 do 12.30, saj je imel kasneje
obveznosti drugje.
Njegovega obiska zato ni bilo mogoče podaljšati, v tako kratkem času pa je imel program
popolnoma zapolnjen. Žal tokrat ostalih srečanj in tem pogovorov v Ka inetu predsednika
niso predvideli.

1. /'
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Občinski inšpektorat
Seidlova cest4 1
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 270.[aks: 07139 39 272

&-pofta: mestna.obcina@novomest:o.si
www.novomesto.si
Številka:
Datum:

032-38/2008-502

17.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV

Uporaba vozila na alternativni pogon za občinske redarje

ZVEZA

Svetniško vprašanje Alojza Turka, podano na 25. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008-502.

Pobuda!
vprašanje:

Odgovor

Peter Judež
vodja Občins

Preuči naj se možnost, da bi občinski redarji uporabljali vozilo na alternativni
pogon (električni pogon, plin).
Mestna občina Novo mesto bo podrobneje preučila pobudo v času pred
zamenjavo službenega vozila mestnega redarstva.
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Mag. Jože KOBE
DIREKTORJA OBČiNSKE UPRAVE

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939251, faks: 0713939208
e-pofta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.s;

Številka:
Datum:

032-38/2008-503
23.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

NASLOV

Postavitev

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Alojza Turka, podano na 25. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008-503.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Vprašanje:

ODGOVOR:

Dogovori za postavitev replike situle v prostorih rotovža potekajo med MO
Novo mesto in Dolenjskim muzejem Novo mesto ter delavnicami v Mainzu
v Nemčiji. V začetku leta 2010 bomo dobili celovitejše podatke s strani
delavnic v Mainzu ter izračun okvirnih stroškov izdelave in postavitve
replike situle na rotovžu. Glede na to, da je Dolenjski muzej s svojo
arheološko dediščino vključen v projekt Evropska prestolnica kulture 2012
in je Novo mesto razglašeno za mesto situl, bomo sredstva zagotovili na
proračunski postavki EPK 2012.

na svetniško

pobudo oz. vprašanje

replike situle
sveta

Kako kaže s postavitvijo replike situle v prostorih rotovža?

Pripravila:
Sandra BORŠIC, višja svetovalka

~O
Mateja JERIČ
VODJA ODDELKA

t,r

POSLANO:
_____
1. naslovniku,
-:: 2-,-z~lr-ki-~ok.gradiva.
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939251,
faks: 07/39 39208
&-pOšta:mestna.obc;na@novomesto.s;
www.novomesto.s;

Številka:
Datum:

032-38/2008-504
23.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

NASLOV

Strategija

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Alojza Turka, podano na 25. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008-504.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Vprašanje: Ali je izdelana
prestolnica kulture?

ODGOVOR:

Za projekt Evropska prestolnica kulture. 2012 je bila izdelana študija na
Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Študijo Ekonomska upravičenost
in organizacijska analiza projekta Maribor EPK 2012 je izdelal dr. Bogomir
Kovač, ki je predlagal, da se izdela strateški načrt, ki ima tri ravni
delovanja, in sicer:
1. oblikovanje poslovnega načrta (izdela ga vsako partnersko mesto za
svoj delež v EPK vsako leto posebej za 2010, 2011 ter 2012);
2. poslovni načrti partnerskih mest so podlaga letnemu načrtu EPK;
3. letni poslovni načrti so del triletnega strateškega načrta EPK (20102012).
MO Novo mesto je svoj poslovni načrt za leto 2010 izdelala in tudi
predstavila partnerskim mestom (priloga 1).

Pripravila:

~._--~POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.

na svetniško

pobudo oz. vprašanje

v zvezi z Evropsko

prestolnico

strategija

kulture 2012

v zvezi z Novo mesto

sveta

evropska

Mestna občina Novo mesto

Župan
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939 244.faks: 07139 39269

e-pofta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

ZADEVA:

30.10.2009

PLAN PROGRAMOV ZA LETO 2010, KI SO DEL PROJEKTA EPK 2012

V izhodišču smo se držali predloga, ki ga je podal dr. Bogomir Kovač v svoji študiji o
Ekonomski upravičenosti EPK, da vsako partnersko mesto za svoj del pripravi programski
letni načrt. Producenti so pripravili plan za 2010 ter presežke, ki se bodo v tem letu zgodili.
MO Novo mesto s producenti bo vsako leto do 2012 nadgrajevala programe, ki naj bi 2012
doživeli svojo kulminacijo in presežek.
Poslovni načrt novomeških producentov za 2010:
APT bo poleg rednega programa (4 premierne uprizoritve) pripravil v sodelovanju s SNG
MARIBOR
premierno
predstavo
Jorge Louisa Borgesa POVJEST VJEČNOSTI
DEKONSTRUKCIJA v režiji Matjaža Bergerja, ki bo gostovala v Splitu na festivalu Splitsko
Ijeto 2010. Namen je razširitev kulturnega sodelovanja v okviru mediteranskega bazena ter
promocija blagovne znamke EPK 2012. Vrednost projekta je 50.000 EUR.
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO bo ob 60. letnici delovanja posnel dokumentarni film
ARHEOLOŠKA PODOBA DOLENJSKE (30 minut), izdal publikacijo o razvoju muzeja v
zadnjih 10. letih), pripravil ZGODOVINSKO RAZSTAVO NOVO MESTO 1848 - 1918 ter
likovno razstavo
UMETNINE
PREKMURJA
POKRAJINSKEGA
MUZEJA
MURSKA
SOBOTA. Skupni stroški dodatnih projektov bodo znašali 74.420 EUR.
V letu 2010 bomo postavili repliko situle v rotovžu. Izdelana bo v delavnicah v Mainzu v
Nemčiji. Okvirna vrednost projekta je 7.000 EUR (ocena vrednosti iz leta 2006).
ZAVOD LOKALPATRIOT sodeluje v EPK 2012 s FOTOPUBOM (mednarodno fotografsko
delavnico) ter FESTIVALOM
JAZZINTY (mednarodnim jazz festivalom in delavnico).
Presežek FOTOPUBA bo gostovanje razstave NIKONOVA ČETRTKOVA NAGRADA
v
partnerskih mestih ter po Sloveniji, javni natečaj za najboljšo fotografijo za leto 2012 (trajanje
in zbiranje najboljših fotografskih umetnin do konca 2011). V letu 2010 bo delavnice
Fotopuba vodil svetovno najbolj znani fotograf Greg Marinovich. Stroški dodatnih projektov
bodo znašali 17.700 EUR.
Presežek Festivala JAZZINTY bo poleg rednega programa, ki zajema delavnice, jazz
sessione, konC.erte ter finale za nagrado Jazzon (tekmovanje za najboljšo slovensko jazz
_'__... Kompozicijo), z;pključni koncer:Lmentorjev. in udeleženc.e.Y_delavnice. Nadgradnja v..letu_2o.l0
-I:K)~odelovar:Ue- z nizozeRl~j(iFA...';'~-i>artnerjem
-.-P1~nGe-=-GlausCOAservatorijem -----.-\i'=:'.Q\;)ljki
bilaterarnega _. študentskega
tekmovanja,
na katerem
bodo
sodelovali
študentje
nizozemskega konzervatorija
in slovenski uveljavljeni jazz glasbeniki. Poudarek je na
evrospki razsežnosti obeh festivalov Fotopuba in Jazzintyija. Ocena stroškov dodatnih
projektov Festivala Jazzinty je 18.000 EUR.

Stran 2 od 3

Organizirali bodo NACIONALNE JAZZ KONFERENCE, ki bo potekala na dveh nivojih:
1. SLO jazz market (predstavitev slovenske jazzovske produkcije domači in tuji
strokovni in laični javnosti) - 2010-2011,
2. EU jazz market (predstavitev evropskih festivalov, akademij, založb, agencij ...
slovenski javnosti) - v letu 2012 .
.ROCK OTOČEC v letu 2010 načrtuje razširitev programa z izvedbo foto natečaja ter
otvoritvijo fotografske razstave najboljših fotografij v letu 2010 v novomeški Galeriji Simulaker
z gostovanje v partnerskih mestih, snemanje glasbenega filma o Festivalu Rock Otočec
2010. Poudarek je na evropskih razsežnostih ter sodelovanju s partnerskimi mesti. Vrednost
festivala je 17.050 EUR za dodatne vsebine.
Kulturni producent

Presežni del projekta

APT

POVJEST
VJECNOSTI
DEKONSTRUKCIJA
(premira)
Partnersko
sodelovanje
z
Mariborom (SNG MB)
Snemanje
filma
ARHEOLOŠKA
PODOBA
DOLENJSKE, izid zbornika,
Zgodovinska razstava Novo
mesto 1848 1918 ter
likovna razstava UMETNINE
PREKMURJA
Partnersko
sodelovanje
z
Mursko Soboto (Pokrajinski
muzej MS)
IZDELAVA
REPLIKE
SITULE
in postavitev
v
rotovžu
FOTOPUB:
gostovanje
fotografske
razstave
Nikonova četrtkova nagrada
v
partnerskih
mestih,
udeležba
in
mentorstvo
svetovno znanega fotografa
Grega Marinovicha
FESTIVAL
JAZZINTY:
bilaterarno
študentsko
tekmovanje
(nizozemski in
slo jazzisti),
SLO
JAZZ
MARKET
Izvedba foto natečaja
in
otvoritev razstave, snemanje
glasbenega
filma
Rock
Otočec 201 O

DOLENJSKI MUZEJ

ZAVOD LOKALPATRIOT

ROCK OTOCEC 2010

-.,:~
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Finančna vrednost
presežnega dela projekta v
EUR
50.000

74.420
(delež Ministrstva za kulturo
32.000)

7.000

17.700

18.000

17.050
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Mestna občina Novo mesto

Kabinet župana
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39244, faks: 07/3939269

e-pošta: mestna.obc:iml@ruwomestui
www.novomesto.si

Številka:
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

Datum:

032-38/2008-505
11. 12.2009

ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

ZVEZA:

Vprašanje Alojza Turka, člana občinskega sveta, podano na 25. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 03238/2008-505

VPRAŠANJE:

Vprašanje: v čigavem interesu delujejo oz. naj delujejo predstavniki Mestne
občine Novo mesto v svetih javnih zavodov: v interesu Mestne občine
Novo mesto ali v interesu javnega zavoda.

ODGOVOR:

Predstavniki Mestne občine Novo mesto v svetih javnih zavodov so
imenovani za zastopanje interesov ustanovitelja. V interesu Mestne občine
Novo mesto pa je, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je, delujejo uspešno,
transparentno v skladu s svojim poslanstvom, da gospodarno opravljajo s
premoženjem občine ter da namensko in smotrno uporabljajo sredstva
občinskega proračuna.
Naloge in pristojnosti ter način komuniciranja med predstavniki
ustanovitelja in ustanoviteljem bodo opredeljene s posebnim aktom, ki je v
pripravi.

Pripravil:
Darko Habjanič,
vodja Službe Občinskega sveta

.ka.y.'--..} ~
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MeStlla občina Novo mesto

Občinska uprava

Oddelek
za splošne zadeve
Seidlova ceStci i
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39 330,faks: 07/3939208
e-pošta: mestna.obcina@noVC1mesto.si
www.novomeSto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-506
27.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

NASLOV:

Postopek prenosa lastništva
Mestno občino Novo mesto

ZVEZA:

Svetniška pobuda Jasne Šinkovec, podana na 25. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto dne, 29.10.2009, št. 032-28/2008-506.

Pobudal
vprašanje:

Predlog, da župan v najkrajšem možnem času z Ministrstvom za obrambo
izpelje postopek prenosa lastništva stavbe Kulturnega centra Janeza Trdine
na Mestno občino Novo mesto, da bo lahko Kulturni center kandidiral za
razpis v letu 2010 za sredstva, ki jih bo mogoče črpati le še do leta 2013.

Odgovor:

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju Občina) je solastnica nepremičnin
'parc. št. 1292, 1293 in 1294/1, vse k.o. Novo mesto, do deleža 9012/10000 na
podlagi sklenjene Pogodbe o priznanju lastninske pravice na nekdanjem
domu JLA v Novem mestu št. 460-02-2/2002-1412 z dne, 08.01.2008. Sklep o
vknjižbi (so)lastninske pravice je Okrajno sodišče v Novem mestu izdalo
29.04.2008. Na preostalem deležu (988/10000) je lastnik Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, in predstavlja prostore Visokošolskega središča Novo
mesto.

na svetniško

pobudo
stavbe Kulturnega

centra Janeza Trdine

na

sveta

Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve oz. pristojna oddelčna služba
izvaja postopek izbire izdelovalca etažnega načrta, ki bo podlaga za kasnejšo
vknjižbo lastninske pravice na sami stavbi kulturnega centra na Občino tako,
da bo le-ta njegova lastnica do celote.

Pripravila:

J'ic~~!foc
S~nislav#Bjelajac
Višji svetovalec II

)~~
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo
Seidlova cesto 1
8000 Novo mesto

tel.: 0713939229, faks: 07139 39 282
e-poštlr: mestna.obcina@novomesto.s;
www.novomesto.s;

Številka: 032-38/2008-507
Datum: 12.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Vprašanje,

stanje jeklene konstrukcije

Kandijskega

ZVEZA:

Odgovor na vprašanje občinskega
svetnika
25. seji občinskega sveta dne 29.10.2009

mosta.

Zdenka Ivančiča, podano na

Vprašanje svetnika:
Ali so se na trditev v medijih o zelo slabem stanju jeklene konstrukcije Kandijskega mosta odzvale
strokovne institucije.
Odgovor:
Po zakonodaji oziroma po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah, je med drugim
potrebno letno opraviti redne preglede mostov (svetle razpetine 5 m in več). glavne preglede pa je
potrebno opraviti najmanj en krat na šest let.
V letu 2008 smo naročili glavni pregled Kandijskega mosta podjetju IKB d. o. o., Ljubljana. Na
osnovi pregleda je podjetje izdelalo poročilo št. 14-08, v katerem so bili podani predlogi za
sanacijo.
Za zgornji del mostne konstrukcije (pohodna in vozna površina). smo v letu 2009 izvedli nujno
rekonstrukcijo pločnikov in dilatacije ter sanacijo odvodnjavanja meteornih vod.
Za jekleno konstrukcijo, ki je dejansko slaba na pogled. pa je Inštitut za metalne konstrukcije iz
Ljubljane leta 2008 izdelal poročilo št. 27589. V zaključku je zapisano, da ni ugotovljenih
mehanskih poškodb jeklene konstrukcije, ki bi vplivale na zmanjšanje nosilnosti, kot tudi, da
obstoječe korozijske poškodbe ne vplivajo na nosilnost le te.
Glede na obseg korozijskih poškodb je ocenjeno, da jih je mogoče sanirati z lokalnimi popravili.
Tako bo prihodnje leto potrebno vidno korozijo odpraviti oziroma sanirati po že znanih postopkih.
Pripravil:
Mirko GRAHEK, višji svetovalec
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Številka:
Datum:

032-28/2008-508

14.12.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV:

Parkirna hiša v Kandiji

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Zdenka Ivančiča, podano na 25. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto dne 29.10.2009, št. 032-28/2008-508.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Kaj je s parcelo nasproti banke v Kandiji, ki je v lasti občine in, ki naj bi bila
namenjena za gradnjo parkirne hiše? Kaj je sedaj s tem projektom, v kateri fazi
je, ali je bil narejen idejni načrt ali je bilo tudi kaj več od ideje. Mnenja sem, da bi
bild potrebno ta projekt oživiti, ga premakniti z mrtve točke.

ODGOVOR:

sveta

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je skupaj s proračunom za leto 2009,
na 21. seji, dne 26. 02. 2009 sprejel Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem (zemljišča in stavbe). Hkrati je občinski svet sprejel tudi sklep o
odtujitvi nepremičnin, ki so navedena v letnem načrtu.
Sestavni del letnega načrta so tudi nepremičnine pare.št. 457, 445, 446, 448/1,
442/1, k.o. Kandija. Pri navedenih nepremičninah je pod opombo navedeno:
»Zavarovanje javnega interesa zaradi nameravane izgradnje parkirne hiše.
Pareelaeija nepremičnin pare.št. 448/1 in 442/1, k.o. Kandija.«
Občina mora prodajo izvesti kot dober gospodar in omogočiti celovit in kvaliteten
bodoči razvoj navedenega prostora, posebej glede na interes razvoja mestnega
središča. Omogočiti mora pogoje za ustvarjanje ustreznih možnosti za nove
investicije, za umestitev novih poslovnih programov v središče mesta ter
zagotoviti ustrezne prometne površine (garažna hiša), saj le teh v samem mestu
primanjkuje.
Občinska zemljišča pare.št. 457, 445, 446, 448/1, 442/1, k.o. Kandija skupaj z
okoliškimi občtnskimi parcelami sodijo v širše območje varovanja kulturne
dediš.čine",.... arheološkCL9bmočje (EŠD 493, NM Kandija EŠD 710116), n-a
poE.lJagiOGl0ka~o razglC'!sitvi naravnihii:lamenitosli
in mwrefljičnih !5\jlturnihinzgodovinskihS'pomenikov v občini Novo ~mesto ( Uradni list-RS št. 38/~2 ).
--V neposredni bližini se nahaja nepremičnina s pare.št. 447, k.o. Kandija, na

1

kateri stoji domačija - na Resslovi 5, ki je kulturni spomenik in rojstni dom
arhitekta in akademika profesorja Marjana Mušiča. Ravno tako pa je v
neposredni bližini tudi Center za socialno delo, kjer še ni urejeno
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim.
Predmetna zemljišča so opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, ki se urejajo
z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega
mesta. Označena so kot morfološka enota Kandija, za katero veljajo: » Na
križišču Trdinove in Partizanske ceste pa je predvideno zmogljivo parkirišče v
sklopu novega objekta za poslovno in trgovsko dejavnost; več etažno parkirišče
naj bo dostopno z obeh cest, objekt pa naj se po višini prilagoditi stopničastemu
gabaritu stavb vzdolž Trdinove ulice; obvezen je razpis javnega natečaja.«
Nepremičnine parc.št. 457, 445, 446, 448/1, 442/1, k.o. Kandija, so po OPN-ju,
ki je bil sprejet v novembru, uvrščene v območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo
namensko rabo - območje centralnih dejavnosti (CD) - NM 14-p.
Iz tekstualnega dela odloka za območje urejanja CD - NM 14-p izhaja: »Na
območju nekdanje domačije Ciarici-Mušič se dopusti ureditev stanovanjske hiše
in gostilne v okviru obstoječega objekta, vendar te le v primeru, da se na
območju javne parkirne površine v križišču Trdinove in Kandijske ceste uredi
parkirna hiša, ki bo služila tudi za javno parkiranje. Pri poslovno garažnem
objektu mora biti zagotovljen javen prometni dostop do obstoječih objektov ob
Resslovi ulici, če je bilo tako predvideno ob izdaji gradbenega dovoljenja za
posamezne objekte.«
Za nakup dela navedenega območja so v preteklosti izkazali interes lastniki
zemljišč, ki se nahajajo neposredno ob Resslovi in Kandijski cesti in mejijo na
občinsko parcelo.
Kolegij občinske uprave je 10.11.2009 obravnaval premoženjsko stanje v zgoraj
navedenem kompleksu parcel, interes za nakup parcel ter prostorsko opredelitev
o gradnji parkirne hiše. Ker navedena zemljišča v lasti občine predstavljajo
rezervo zemljišč, jih je potrebno iz različnih vidikov (ekonomskih, urbanističnih)
širše in hkrati celoviteje obravnavati.
Sprejet je bil sklep, da se uredi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim med državo
(Centrom za socialno delo) in Mestno občino Novo mesto, glede na izdana
dovoljenja in nekatere že začete ter nedokončane postopke. Oddelek za prostor
bo proučil prostorske akte in upošteval vsebino iz OPN-ja. Po izvedenih
aktivnostih in proučitvi bomo lahko nadaljevali z nadaljnjimi postopki.
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstVo
Seidlova

CeStlJ

1

8000 Nuvo mesto
teL:0713939229. faks: 07139 39 282

e-poŠtIJ:mestna.obcina@nuvomesro.s;
WWW.ROVOmesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-509
16.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Postavitev ovir v Črmošnjicah v Stopičah - Pobuda za postavitev ležečega
policija v Črmošnjicah pri Stopičah na cesti mimo avto servisa Krevs.

ZVEZA:

Odgovor na vprašanje svetnika Zdenka Ivančiča,
občinskega sveta, dne 29.10.2009, 032-38/2008-509.

podano

na 25.

seji

Vprašanje svetnika: Cesta mimo avtoservisa Krevs je čedalje bolj prometna saj si vozniki
skrajšajo pot. Postavljen je znak omejitev 30 km/uro. Toda vozniki ga ne upoštevajo zato v
imenu krajanov predlagam postavitev ležečega policaja saj so tam ogroženi pešci še
posebej otroci.
Odgovor: V zvezi s problematiko za postavitev ukrepov za umirjanje prometa na omenjeni
cesti je občinska uprava že v preteklosti problem obravnavala in smo o tem obvestili krajevno
skupnost in posamezne stanovalce naselja.
Fizični ukrepi se lahko postavljajo le na cestah, ki imajo urejene tehnične in prometne
elemente vozišča (prečni in vzdolžni skloni, odvodnjavanje, javna razsvetljava ipd).
Mestna občina Novo mesto je zaradi težav, ki jih imajo stanovalci ob naselju Črmošnjice pri
Stopičah:
uvedla cono omejene hitrosti (30 km/uro),
postavila prometno signalizacijo s katero je dovolila vožnjo le za lokalni promet,
naroča koncesionarju svetlobne prometne signalizacije postavitev radarske table in
z radarskim števcem spremlja stanje v prometu (hitrost in število vozil).
Iz zbranih podatkov smo ugotovili, da večina vozil, ki vozi po tej cesti ne spoštuje območje
omejene hitrosti. Največ prekrškov se dogaja v jutranjih konicah, ko hitrosti vozil presegajo
največjo dovoljeno hitrost.
---

Glede na navedeno smo se sJ~glicijsko po~@jo Novo m.e_sto_.do~ovorili, da _v_e.čk[aLv
jutranjem ~~asu izvede kontrolo_ prometa predvs~m kontrolo spc;>štgyanja največje--clovolj~rte---:hitrosti. -- --~
--o ---

Spomladi leta 2010, predvidevamo postaviti montažne fizične ovire za umirjanje prome_~agrbine. Postavitev fizičnih ukrepovza umirjanje prometa je pogojena s soglasjem izvajalca

..
zimske službe. Lokacija za izvedbo ukrepov se nahaja v blažjem klancu, zato bi lahko prišlo
do težav pri zimskem vzdrževanju (pluženju) ceste (poškodovanje in odtrganje gumijastih
grbin).

2#~va,ec
Pripravil:

Po pooblastilu št. 100-3212009
z dne 30.10.2009
Mirko Grahek

VODJ~

--.-.....;.......~
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za prostor
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939281 ,faks: 07139 39 282

e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
WWW.novomesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-511

7. 12. 2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV

Ustanovitev institucije »Varuha reke Krke«

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Mitje Simiča, podano na 25. seji Občinskega sveta
MONM dne 29. 10.2009, št. 032-38/2008-511

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Pobuda, da naj MO Novo mesto ustanovi institucijo »Varuha reke Krke«,
ker reka Krka ni ustrezno varovana.

ODGOVOR:
Pred morebitnimi aktivnostmi za osnovanje instituta »varuha reke Krke« je treba najprej na
eni strani jasno definirati probleme v zvezi z varovanjem reke, zaradi katerih naj bi se
institut ustanovil ter na drugi strani proučiti že obstoječe pravne, finančne in družbene
možnosti za njihovo reševanje oz. za izboljšanje stanja. O obojem - problemih in možnostih
za njihovo reševanje je treba doseči širše družbeno soglasje kot podlago za nadaljnje
ukrepanje.
Dejstvo je, da zgolj pravne možnosti pogosto ne zadoščajo za rešitev problemov in da je pri
določenih zadevah potrebno ukrepati z različnih vidikov, da je dosežen uspeh. Kljub temu
ali ravno zato pa je prvi korak vsekakor podrobna proučitev obstoječih pravnih podlag, ki naj
bi varovale naravno vrednoto (v našem primeru reko Krko) - pregledati je treba določila teh
predpisov v zvezi z varovanjem in nadzorom nad izvajanjem ter analizirati učinkovitost
izvajanja. Šele te ugotovitve so lahko podlaga za nadaljnje ukrepanje - bodisi s pozivom za
izvajanje predpisov bodisi za nadgraditev predpisov in dodatno varovanje (npr. z institutom
varuha reke).
Normativno varovanje reke Krke je določeno v spodaj navedenih predpisih, v katerih je reka
Krka opredeljena kot:
-

hidrološka, zoološka in ekosistemska naravna vrednota na podlagi Pravilnika o določitvi
in varstvu naravnih vrednot (Uradnili$t RS, št. 111/04, 70106 in 58/09)
ekološko pomembno obm9.čjena_. podlagi Uredbe o ekološko-PQmembnih Obr-FI0ČjiA(UradnUjsJ~S, šC48/04)-'--------===
__ ~::..
-' - .--_._-posebno varstveno obmoČje na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih območjih _
območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 59/07 in 43/08),
prva pravna podlaga v zvezi z varovanjem Krke pa je bil v prilogi svetniškega vprašanja

omenjeni Odlok o varstvu reke Krke, njenih pritokov in bregov (Skupščinski Dolenjski list, št.

21/72, 12/73 in 9188).

Plovbo po reki Krki določa Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS,
št. 75/06), katerega nadzor sodi v delovno področje Inšpektorata Mestne občine novo
mesto, sicer pa sta krovna predpisa za področje varstva voda Zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 in 70108) ter Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67102 in 57108),
katerih nadzor spada v delovno področje državnega Inšpektorata za okolje in prostor.
V pravkar sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto so
določila, ki se navezujejo na varstvo in urejanje voda ter konkretno na reko Krko, zapisana v
sedmem odstavku 13. člena (Usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini), v 14. členu (Območja
ohranjanja prepoznavnosti), 15. členu (Območja ohranjanja naravnih kakovosti), 21. členu
(Promet na notranjih vodah), 27. členu (Odvajanje in čiščenje odpadne vode); 45. členu
(Koncept razvoja naselja Novo mesto), 53. členu (Turizem in prostočasne dejavnosti), 55.
členu (Upravljanje z vodami), 59. členu (Ohranjanje prepoznavnosti), 61. členu (Ohranjanje
naravnih kakovosti), 62. členu (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita in
reševanje), 77. členu (Splošni PIP o oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in urejanju
odprtih površin), 78. členu (Splošni PIP o urejanju odprtih, zelenih in drugih površin), 84.
členu (Splošni PIP za ureditve za promet na notranjih vodah), 86. členu (Splošni PIP za
gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja), tOO. členu (Splošni PIP za ohranjanje
narave), 103. členu (Splošni PIP za varstvo voda), 108. členu (Splošni PIP za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami), šestem odstavku 114. člena (Podrobnejši PIP za zelene
obvodne površine), v 120. členu (Podrobnejši PIP za vodna zemljišča), drugem in tretjem
odstavku 123. člena (Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto _
posebni PIP za reko Krko in njen obvodni prostor ter EUP NM/14-m do NM/14-n _ reka
Krka) ter v nekaterih drugih členih.
V primeru ugotovitve, da se navedeni predpisi bodisi ne izvajajo bodisi ne vsebujejo določil,
na podlagi katerih bi bilo na območju Mestne občine Novo mesto (pa tudi drugod) mogoče
učinkovito varovanje in upravljanje reke Krke, je potrebno v zvezi z osnovanjem instituta
varuha reke Krke preučiti pravne možnosti za ustanovitev predmetnega instituta ter jasno
določiti:
- naloge oz. področje delovanja instituta, pristojnosti in način ukrepanja v primeru
ugotovitve kršitev ali neizvajanja pravnih predpisov
- način delovanja in delovne pogoje
- ustanovitelja in vir financiranja.

Pripravila:
Irena ZALETELJ
Višja svetovalka
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POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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Mestna občina Novo mesto

Občinska up,",a
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939229,
faks: 07/3939282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Uvedba alternativnega sistema vzdrževanja zelenih površin

ZVEZA:
Pobuda!
vprašanje:

Odgovor:

Svetniško vprašanje občinskega svetnika Mitja Simiča, podano na 25. seji
občinskega sveta dne 29.10.2009 številka 032-28/2008-512
Pobuda MONM in Komunali, da naj se uvede alternativni sistem vzdrževanja
zelenih površin, v katerega naj se vključi aktivne upokojence, ki imajo
pozitiven odnos do te problematika
Izbirna gospodarska javna služba urejanja zelenih površin se v Mestni občini
Novo mesto izvaja preko koncesijskega razmerja. Vključevanje upokojencev v
sistem vzdrževanja zelenih površin bi bilo lahko le na osnovi prostovoljnega
dela. Tako določene krajevne skupnosti opravijo spomladansko Čiščenje
površin na območjih svoje krajevne skupnosti

Vodja oddelka:
Po pooblastilu št. 100-32/2009
z dne 30. 10. 2009

Mirko ~.\.'\AHE~
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032-28/2008-512

25. 11.2009

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV:
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Številka:
Datum:
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Mestna občina Novo mesto

Kabinet župana
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesro
tel.: 07139 39244,faks: 0713939269
e-pofta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesro.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-513
11. 12. 2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo

NASLOV:

Sprememba sedežnega reda v sejni dvorani

ZVEZA:

Pobuda Francija Keka, člana Občinskega sveta, podana na 25. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 03238/2008-513

POBUDA:

Vnovična pobuda za spremembo sedežnega reda v sejni dvorani zaradi
izstopa svetnika iz svetniške skupine.

ODGOVOR:

Sprememba sedežnega reda v sejni dvorani Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto zaradi izstopa svetnika iz svetniške skupine med
mandatom je zaradi prostorskih omejenosti zelo težavna, če s tem ne
želimo prizadeti drugih svetnikov. V konkretnem primeru bi pomenila
premestitev enega svetnika hkrati tudi premestitev najmanj dveh drugih
svetnikov. Pobudo za spremembo sedežnega reda je na 21. seji dne 23. 2.
2009 obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter sprejela stališče, da se sedežni vrstni red v sejni dvorani
zaradi izstopa svetnika iz svetniške skupine lahko spremeni, če s tem
soglašajo vse članice in člani Občinskega sveta, ki bi morali spremeniti
sedežni vrstni red, da bi zadostili zahtevi svetnika.

Pripravil:
Darko Habjanič,
vpdj~ .S~~žbe..občinskega sveta
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Številka:
Datum:

032-28/2008-515
14.12.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV:

Določitve funkcionalnih

ZVEZA:

Pobuda Adolfa Zupana, podana na 25. seji Občinskega
občine Novo mesto dne 29.10.2009, št. 032-28/2008-515.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Predlog, da se temeljito prouči področje določitve funkcionalnih zemljišč
okrog blokov in predloga rešitve, namesto izogibanja, da se ne da nič, kar
je neodgovorno. Zaradi nedoločenih funkcionalnih zemljišč ni prostorskega
reda in ljudje ne morejo in niso dolžni vzdrževati površin, ne plačujejo
nadomestila, ne morejo širiti parkirnih prostorov itd. Vsi napori krajevne
skupnosti doslej niso obrodili sadov.

ODGOVOR:

V primeru parkirišč pri stanovanjskih blokih gre dejansko za določanje
pripadajočega zemljišča za stavbe! zgrajene pred 1.1.2003 in za gradnje po
tem času.

zemljišč okoli blokov
sveta Mestne

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. 1. RS! št. 44/97) je
uzakonil pravilo! po katerem se na podlagi samega zakona pravica uporabe
zemljišča v družbeni lastnini spremeni v lastninsko pravico.
Problemi" v praksi pa so nastopili med drugim tudi zato, kjer funkcionariia
...•_i~mljišča niso bila določena ozlfčma-nis.9 bila odmetjaoa,_ š tam pa so tudi
--'kata-strsKo in zemljiškoknjižnOneurejena;
ali pa~s6 bilafLmkcionaina
zemljišča oziroma njihovi deli predmet pravnega prometa in so bila
prodana tretjim osebam.
Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 69/03in spremembe) je v 190. členu

1

•
1(

določal, da med skupne dele večstanovanjskestavbe spadajo zemljišča, na
katerih so imeli na dan uveljavitve Zakon o lastninjenju nepremičnin v
družbeni lasti pravico uporabe etažni lastniki, ne glede na to, ali so bila ta
zemljišča določena kot funkcionalno zemljišče ali ne. Takšno zemljišče je v
solastnini etažnih lastnikov.
Dejansko stanje danes, kljub že veljavnemu Zakonu o vzpostavitvi etažne
lastnine (Ur. I. RS, št. 45/08) na predlog pridobitelja posameznega dela
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), pa je, da
se funkcionalna zemljišča sicer uporabljajo za potrebe stavb, niso pa
odmerjena in evidentirana kot samostojne enote, zato so na njih kot
lastniki še vedno vpisani investitorji, občina ali tretje osebe.
Z upoštevanjem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine pa bodo morali
predloge za določitev pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča podati
lastniki ali upravniki stavb pri stvarno pristojnem sodišču (Okrajno sodišče
Novo mesto), oziroma lahko podajo predlog za sporazumno izvensodno
ureditev s trenutnim lastnikom zemljišč.
Oddelek za prostor in oddelek za razvoj in premoženjske zadeve bosta v
skladu z zakonodajo in opredelitvami v prostorskih aktih oziroma gradbenih
dovoljenjih sodelovala pri opredelitvi pripadajočih zemljišč k stavbam.
Občina bo prisluhnila željam lastnikov stanovanj v blokih oziroma
upravnikov povsod tam, kjer je lastnik zemljišč vendar z upoštevanju
zaščite javnega interesa,
Mestna občina Novo mesto namerava v začetku leta 2010 organizirati
skupni sestanek z upravniki stavb in predsedniki svetov mestnih KS.
Namen sestanka bo opredelitev aktivnosti in pristojnosti, ki izhajajo iz
Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine.
Pripravili:
Monika Mežan
Vera Ocvirk
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Oddelek za komunalne zadeve.
krajevne skupnosti in kmetijstvo
Seidlova aStlJ 1
8000 Nova mesto
tel.: 07139 39229, faks: 07139 39 282

e-poštlI:mestna.obcina@novomesto.si
www.novamesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-516
16-11-2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Barvanje kolesarskih stez in njihova dolžina

ZVEZA:

Odgovor na vprašanje svetnika Tomaža Levičarja, podano na 25. seji
občinskega sveta, dne 29.10.2009,032-38/2008-516

Vprašanje svetnika:
Prosim za informacijo, koliko sredstev MO Novo mesto porabi za
barvanje kolesarskih stez z rdečo barvo, koliko metrov oziroma m2 se prebarva, kdo ta dela
izvaja in kakšen je smisel tega dela.
Obenem prosim še za podatek, koliko km kolesarskih stez je trenutno na območju mesta
Novo mesto in ob katerih cestah so. Prosim tudi za grafično predstavitev tega omrežja.
Odgovor: Za barvanje kolesarskih stez smo letos porabili 6.718,20 EUR. Pobarvani sta bili
kolesarska steza ob Belokranjski cesti (389 m2) in ob Ljubljanski cesti (14 m2, sanacija).
Barvanje kolesarskih stez se izvaja le na delih kjer se pojavlja večje število pešcev in
kolesarjev, to je v bližini šol, javnih objektov in trgovskih centrih. Kolesarske steze ne
barvamo na obvoznicah (označujem jih le z vzdolžno črto, s piktogrami pešca oziroma
kolesarja). Višina stroškov je odvisna od izbire tipa barve. Za barvanje se uporabljajo dve
vrsti barv, enokomponentna
(kolesarske steze, cenejša varianta) in dvokomponentna
(kolesarske steze v križiščih, zaradi večje obremenjenosti, dražja varianta). DRSC Ljubljana
financira barvanje kolesarskih stez, ki so v njihovi pristojnosti (križišče Mačkovec, krožišče
Andrijaničeva, križišče Ločna).
Vsako leto na podlagi razpisa pridobimo izvajalca del. Letos je bil Signal d.o.o., Lamutova
13, Novo mesto.
Kolesarska steza je sestavni del cestišča oziroma površine, katero uporabljajo tako pešci kot
kolesarji. Kolesarska steza in hodnik za pešce, sta v večini, primerov na istem višinskem
nivoju, zato je pomembno (priporočljivo) zaradi zagotovitve varnosti pešcev (šibkejši
udeleženec v promet), le te označiti, da pešci ne bi hodili po kolesarskih površinah. Imeli smo
primer, ko sta bila pešec in kolesar udeležena v prometni nesreči, eden od njiju tožil občino
zaradi nejasne označitve prometnih površin, kar naj bi ga zavedlo, posledica pa je bila
prometna nesreča.
_~~.____,.--.-

.-

Na območju mes.ta imamo okoli 22.300 m kolesarsKib".stezod.tega
_'..w-.

_.--

"----

_

.--------~

Cesta 1 ulica
Seidlova cesta

35.o.O-m-pobarvanih.

--

Odsek
Od Koštialove ulice do Smihelskega mostu
--

Od zavarovanega prehoda za pešce do
Koštialove ulice

-.

---

smer
Obojestranski
enosmerni
OI;>.9jestranski
enosmerni

(

..
Ljubljanska cesta

Od Smihelskega mostu v smeri Bršljina
Od križišča Hedera do Policijske postaje NM
Od trgovine TUS do ulice Brinje

Andrijaničeva

cesta

Mirnopeška cesta

Od Krožnega križišča Bučna vas do križišča
Ločna
Od križišča Muhaber do križišča Bučna vas

Topliška cesta

Od Smihelskega mostu do AP Novo mesto

Belokranjska cesta

Od bencinskega servisa Brod do (približno)
križišča Ulica Slavka Gruma
Od Avšičeve ulice do Knafelčeve ulice

Straška cesta

Od Polhove ulice do krožnega križišča Adria
(del kolesarske steze je izven mestnega
območlaj

Obojestranski
enosmerni
Obojestranski
enosmerni
Obojestranski
enosmerni
Obojestranski
enosmerni
Obojestranski
enosmerni
Obojestranski
enosmerni
Enostranska
dvosmerna
Enostranska
enosmerna
Obojestranski
enosmerni

Grafično prestavitev kolesarskega omrežja vam še ne moremo dostaviti, ker nimamo narejen
kataster kolesarskih stez.

Pripravil:

~etovalec
Po pooblastilu št. 100-3212009
z dne 30.10.2009
Mirko Grahek

Stran 2 od 2
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo
Seidlova asta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 229. faks: 07/3939282
e-POItll: mestna.obcina@novomesto.s;

www.novomesto.si

Številka:
Datum:

,032-28/2008-518
25.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV:

Reklamne površine v Novem mestu

ZVEZA:

Svetniško vprašanje občinskega svetnika Tomaža Levičarja, podano na
25. seji občinskega sveta dne 29.10.2009 številka 032-28/2008-518
Prosim za podatek koliko reklamnih površin je nameščenih v Novem mestu število po posameznih vrstah, torej jumbo panoji. city light, obešanke na
stebrih javne razsvetljave, transparenti. ..

Pobudal
vprašanje:

Odgovor:

V Mestni občini Novo mesto je na javnih površinah nameščenih:
•
120 obešank na drogovih javne razsvetljave (podatek je za mesec
oktober)
• 23 mupi panojev
•
88 jumbo panojev
• 23 lokacij za mala plakatna mesta.

pr"pr a
vila.:
Sim
Pavlič
Vi~~ovalka
/

(

Vodja oddelka:
Po pooblastilufšt. W'0-32/2009
z dne 30. 10.2009

_~

_._.~~---_ .. ..

_
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Oddelek za prostor
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 281,faks: 0713939282

~:

mestna.obcina@novamesto.si

www.lIOl.Omesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008- 519
30.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:
NASLOV

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
Daljnovod Bršljin - Gotna vas

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Tomaža Levičarja, podano na 25. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 29. 10.2009, št. 032-38/2008-519.

POBUDA!

Prosim za informacijo, kako poteka reševanje problematike trase oziroma tipa
elektrovoda med Bršljinom in Gotno vasjo v odnosu do zahtev oziroma
pričakovanj občinskega sveta ter seveda civilne iniciative in gospodarstva,
Elektra Ljubljana ter MO Novo mesto. Predlagam, da se občinskemu svetu
predstavi s sklepom zahtevana analitična primerjava med vkopanim in zračnim
vodom ter vsebina usklajevalnega sestanka med akterji ...

VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Na 23. seji OS dne 9.7.2009 so bila predstavljena stališča do pripomb na
dopolnjeni osnutek OPPN za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin - RTP
Gotna. OS na tej seji stališč do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN zaradi
nasprotovanja civilne iniciative za vkop daljnovoda ni potrdil, pač pa je s
prejeljem Sklepa št. 350-04-372004 zadolžil župana MONM, da »do druge
obravnave predloga OPPN pridobi izvedeniško mnenje ter skliče usklajevalni
sestanek s predstavniki investitorja daljnovoda, predstavniki izdelovalca
OPPN, civilne iniciative za vkop daljnovoda (v nadaljevanju: Civilna iniciativa),
predstavniki gospodarstva ter predstavniki občinske uprave, na katerem se
posku~q najti kompromisno rešitev glede poteka in izvedbe trase daljnovoda.«
MO .NM je predhodno pridobila informativno ponudbo za izdelavo
izvedeniškega mnenja, nato pa sklicala sestanek, ki je potekal 14.10.2009, na
katerem so se proučile možnosti kompromisne rešitve. Namen sestanka je bil
predstavitev vsebine izvedeniškega mnenja, za katerega je že pridobljena
informativna ponudba, opredeljena obseg in vsebina ter preveritev izhodišč
Civilne iniciative in pobudnikov priprave OPPN, ki bi jih želeli vključiti v
izvedeniško mnenje .
.N.naslednjih točkah-navajamo povzetek-ugotovitev omenjenega sestanka-:
.: 1; Vsebina izvedenjškega mnenjas.ebo-opr.edefila do desetih točk predn:osti,~::predstavljenih v gradivu »Pregled prednbsti, ki bi jih prinesel vkop
načrtovanega daljnovoda DV 2x110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas«, ki
ga je maja 2009 pripravila Civilna iniciativa. Izvedeniško mnenje bo
o

obdelalo oceno investicijskih stroškov na treh različicah poteka in izvedbe
daljnovoda in sicer varianta (a) izvedba in potek kot je predlagana v
dopolnjenem osnutku OPPN, varianta (b) izvedba kablovoda v celotnem
poteku v isti trasi, kot jo za daljnovod predlaga dopolnjeni osnutek OPPN
in varianta (c) nova najkrajša trasa izvedbe kablovoda po celotni trasi.
2. Novo najkrajšo traso izvedbe kablovoda predlaga MO NM. Predlog mora
biti pripravljen tako, da trasa kablovoda povezuje RTP Bršljin, RTP Ločna,
RTP Cikava in RTP Gotna vas. Omogočati mora zankanje vseh RTP v
sistemu. Predlog no\(e najkrajše trase kablovoda se pripravi izključno z
namenom, da je z izvedeniškim mnenjem mogoče oceniti najnižje stroške
za njeno izvedbo in njihovo primerjavo z oceno stroškov različic iz gornje
točke, pri čemer je potrebno upoštevati, da trasa ni projektiranja in ni
usklajevana glede na smernice nosilcev urejanja prostora.
3. Civilna iniciativa pri predlogu za izvedbo kabliranega elektrovoda na
celotni trasi ne bo vztrajala, če bo razlika v oceni stroškov po njihovi
presoji previsoka. Enako Elektro Ljubljane ne bo vztrajalo pri nadzemni
izvedbi daljnovoda, če bo razlika med ocenjenimi stroški po njihovi presoji
razumna.
4. Izvedeniško mnenje se mora opredeliti tudi do velike razlike v oceni
stroškov kabliranja med oceno Elektra Ljubljane ter oceno Civilne
iniciative (v gradivu »Ponovna ocena investicijskih stroškov za izgradnjo
kablovoda DV 2x110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas«, okt. 09).
Predstavniki Civilne iniciative so izdelali predlog projektne naloge za
izvedeniško mnenje in predlagali izvedenca za izdelavo nepristranskega
izvedeniškega mnenja. Posredovali so tudi pripombe k že izdelanemu Poročilu
o vplivih elektromagnetnega sevanja na okolje za poseg izgradnje DV in DV 2
x 110 KV RTP Bršljin - Gotna vas (Poročilo VEN02354, november 2008), ki
ga je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. Pripombe bodo upoštevane v okviru
izvedeniškega mnenja. MO Novo mesto je na podlagi dogovora na sestanku z
dne 14.10.2009 pripravila predlog variante (c), ki jo je civilna iniciativa potrdila.
MO NM pripravlja projektno nalogo, na podlagi katere bo pričela postopek
oddaje javnega naročila za izdelavo izvedeniškega mnenja. MO NM bo k
oddaji povabila več ponudnikov, skladno z določili predpisov o javnih naročilih.
Pripravila: jJ' ....
, --(~~
Janja Novol~!
Višja svetovalka

(1{oj~
vodja Oddelka za prostor

-:-~
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Mestna občina Novo mesto
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Občinska uprava
Oddelek za komunalne zade
krajevne skupnosti in kmetij

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939229,faks:
0713939282
e-pošta: mestna.obcina@novamesto.s;
www.novomesto.si

Številka: 032-38/2008-520
Datum: 25.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Pobuda, strategija razvoja prometa v Mestni občini Novo mesto.

ZVEZA:

Odgovor na pobudo občinskega svetnika Tomaža Levičarja, podano na
25. seji občinskega sveta dne 29.10.2009

Pobuda svetnika:
Da MONM čim hitreje pripravi osnutek strategije skupaj z akcijskim načrtom razvoja prometa v
občini, iz katerega bo razvidna dinamika razvoja oziroma prenove cestnega omrežja.
Odgovor:
Načeloma je strategija razvoja prikazana v načrtih razvojnih programov, kjer so jasno razvidne
prioritete po letih ter so tudi finančno ovrednotene. Podlaga za pripravo načrtov razvojnih
programov na področju državnih cest pa je načrt razvojnih programov države.

Občinska uprava pripravlja tudi celovito strategijo razvoja občine, ki bo predstavljena in
obravnavana na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. V tej strategiji bo prikazana tudi
področna strategija razvoja prometa in cest tako, kot je predlagano.

'\
Pripravil:

mag. ~ože KOBk
\
V. D. DIREKTORJ~ OBČINS~E UPRAVE

\

Mirko G~AHEK, višji svetovale~' ..'.:.'
.•.o
~~
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Občinska uprava
Oddelek za razvoj
in premoženjske zadeve

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesro
tel.: 07139 39 206. faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obdna@novomesta.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-521

26.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO, tu

ZADEVA:

ODGOVOR

NA SVETNIŠKO VPRAŠANJE

NASLOV:

Strategija

ZVEZA:

Svetniško
vprašanje
št, 032-38/2008-521,
ki ga je na 25. redni
Občinskega sveta z dne 29.10.2009 podal svetnik Tomaž Levičar

razvoja občine

VPRAŠANJE: Strategija razvoja
javno obravnavo?

občine.

Kdaj bo osnutek

te strategije

pripravljen

seji

za

ODGOVOR:
Septembra 2008 je bil na seji OS sprejet sklep, da au pripravi izhodišča za pripravo
strategije razvoja občine do leta 2013. Na podlagi tega sklepa je župan imenoval delovno
skupino, ki je sicer pripravila strokovna izhodišča upravi, kako naj se strategija pripravi. Na
podlagi le-teh je uprava v nadaljnjih fazah pripravila delovno gradivo, ki pa vsebuje tudi
predloge zunanjih subjektov. Razvojna usmerjenost občine je izražena tudi v samem
proračunu občine oziroma v njenem sestavnem delu, načrtu razvojnih programov, ki
predstavlja finančno in časovno razčlenitev izvedbe posameznih projektov občine v
naslednjih letih.

(IJ

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo
Seidlovacesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39229,faks: 0713939282
e.pošta: mestna.obcina@novomesto.s; .
www.novomesto.s;

Številka:
Datum:
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

032-28/2008-522
25.11.2009

ZADEVA:

Odgovor na svetni~ko vpra~anje

NASLOV:

Mordaxovo sprehajali~ee

ZVEZA:

Svetniško vprašanje občinskega sve~nika Tomaža Levičarja, podano na
25. seji občinskega sveta dne 29.10.2009 številka 032-28/2008-522
Razširitev vprašanja št. 032-3812008-495
Glede na pretekli odgovor v zvezi s to temo, da občina nima sredstev za
ureditev poti, kar v načelu sicer ne drže, saj občina ima tozadevno
proračunsko postavko, me pa zanima, kako občina ureja lastniška vprašanja,
ki jih je treba urediti pred ureditvijo poti ob potoku Težka voda.

Pobudal
vpra~anje:

Odgovor:

V proračunu Mestne občine Novo mesto je res postavka za urejanje pešpoti,
vendar na njej v letu 2009 ni bilo predvidenih sredstev. Kar pa se tiče
lastništva ter pridobivanja zemljišč za ureditev pešpoti ob potoku Težka voda,
Mestna občina Novo mesto nima uvrščenih zemljišč v načrtu nabave in
prodaje za leto 2010.

pr"" av."la:
Si
Pavlič
Viš' s etovalka
Vodja oddelka:
Po pooblastilu št. 100-3212009
z dne 30. 10. 2009
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
re/.: 0713939251 ,faks: 07/3939208
e-pošto: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

032-38/2008-523
23.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

. NASLOV

Spominsko obeležje Primičevi Juliji

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Tomaža Levičarja, podano na 25. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008-523.

POBUDAI
VPRAŠANJE:

Vprašanje v zvezi s postavitvijo obeležja Primičevi Juliji pred gradičem
Neuhof, za kar je bil pred leti angažiran novomeški kipar Igor Obradinovič,
pripravil koncept in dobil tudi finančna sredstva občine. Meni, da je skrajni
čas, da se naloga zaključi.

ODGOVOR:

Na podobno svetniško vprašanje smo odgovorili 13. 6. 2007 (št. 0327/2007-1320-53) in vam prilagamo fotokopijo odgovora s prilogami. V letih
2008 in 2009 kipar Igor Obradinovic ni kandidiral na javnih razpisih MO
Novo mesto.

Pripravila:

Mateja JERIČ

(} J

VODJA ODDELKA

f //, IV rJV

VE

PRILOGE:
- priloga 1: svetniški odgovor št. 032-7/2007-1320-53

~-'

120SbANO:

---'-- _'_o .-

~--'--'-'--'f naslovnikU;-=-2. zbirki dok. gradiva.

z dne 13. 6. 2007

,..

MESTNAOBČINA NOVOMESTO
Občinska uprava
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39 253; fax: 07/39 39 208
Številka: 032-7/2007-1320-53
Datum: 13.6.2007

OBČINSKEMUSVETU
MESTNEOBČINE NOVOMESTO

ZADEVA:

Vprašanje: SPOMINSKOOBELEŽJEJULDI PRIMIC - spominsko
obeležje še vedno ni postavljeno, kaj je vzrok temu, glede na
to, da je občina sredstva zagotovila, lokacija je bila določena,
kipar pa tudi izbran?

ZVEZA:

Odgovor na vprašanje svetnika Tomaža Leviča rja, na 5. seji
občinskega sveta, dne 31.5.2007

V letu 2005 je kipar Igor Obradinovic na Javni razpis za dodelitev sredstev za projekte

na področju
kulture MO Novo mesto prijavil projekt Janezu Trdini v čast, izdelava skulptur.
Z odločbo št. 67008-1/2005-1503 z dne 12.10.2005 mu je bilo odobrenih 500.000,00 SIT, vendar niso iz lačana, ker do
konca ieta 2005 ni reaiiziral projekt. lato se je prijavil'na javni razpis na področju kulture n slednje
leto z istim projektom-: Sredstvaso mu odobrena v višini 500.000,00 SIT in jih je porabil za izdelavo
projekte dokumentacije za postavitev kipa. Sredstva so bila namenjena izdelavi skic ter razstavi le-teh.
Iz priložene fotokopije pogodbe je razvidno, da je šlo za projekt JANEZU TRDINI
V ČAST,
IZDELAVA KIPA PO MOTIVIH
BAJK IN POVESTI Z GORJANCEV. Višina
pa Je
zadostovala za izdelavo skic in načrtov za izdelavo kipa ter projektne dokumentacije za postavitev
kipa.

šreaštev

o,,:

Na javnih razpisih s področja kulture Igor Obradinovic ni kandidiral s projektom
obeležja Juliji Primicovi ali pa s projektom sofinancirčlnja postavitve tega kipa.

Priloga:
foto kopija dela odločbe iz leta 2005,
fotokopija pogodbe za projekt Igorja Obradinovica

~
L1'I:

izdelave spominskega

'

"

•.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, (v nadaljevanju:
občina), ki jo zastopa župan mag. Boštjan Kovačič,
matična številka: 5883288000, davčna številka: 48768111
Jn

IGOR OBRADINOVIC, Glavni trg 2, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju:
davčna številka: 71712372

izvajalec)

sklenejo naslednjo
POGODBO

J, člen
Pogodbeni stranki soglašam, da je predmet te pogod~ - dodelitev sredstev za projekte na področju
kulture na podlagi županovega sklepa šifra: 610-14612006-1503,
ki zajemajo likovno, fotografsko,
gledališko; lutkovno, plesno, literarno, filmsko, multimedijsko kultumo-"umetniško Področje, Izvajalci
' so lahko s področja ljubiteljske kulture ali profesionalne~
.

."~-~

..

':.~ ~-.-:

-::.~'

..

2. člen
Izvajalec projekta je v letu 2006 izvedel projekt: JANEZU TRnINI V ČAST, IZDELA VA KIPA PO
MOTIVIH BAJK IN POVESTI Z GORJANCEV. Projekt zajema izdelavo skic, načrtov, ki so podlaga
kipu. Kip bo izdelan iz lesa in postavljen v Novem mestu (bodisi v parku KC Janeza Trdine ali parku
Bolnice Novo mesto). Skice kipa bodo na ogled na razstavi v Novem mestu.
3. člen
Občina bo za izvedbo projekta, opredeljenega v 2. členu te pogodbe, iz proračunske postavke 05
084006 - projekti na področju kulture, zagotovila sredstva na osnovi' županovega sklepa šifra: 610.:.
] 4612006-1503 v skupnem znesku
500.000,00 SITIBRUTO.
Izvajalec projekta lahko dotacijo uporabi tudi za neposredno plačilo računov nastalih v zvezi s
projektom. Izvajalec sme na račun občine naročiti izvedbo del, v zvezi z odobrenim projektom, v
višini odobrenih sredstev, to je v višini 500.000,00 SIT.
4. člen
Občina si pridržuje pravico, da v primeru zmanjšanja prihodkov proračuna Mestne občine Novo mesto
za leto 2006, v sorazmernem deležu zmanjša višino odobrenih sredstev, navedenih v 3. členu te
pogodbe.

Izvajalec je dolžan občini zagotoviti:
objavo imena v medijskih prispevkih,
predstavitev na pnreditv;,

5. člen

navedbo občine in občinskega grba na vseh promocijskih gradivih.
6. člen
Izvajalec Il!hko upoJ"<lbLdo:bljena sredstva~samo za namen;sKlenjens
to pogoobo.ObČiRa
_=~_n~adzorc'nadnamensk~orab9-sredstev napOOJagi predložeiiiil=-pordčil. ~,
Poročilo mora obvezno vsebovati:
• finančno poročilo s fotokopijami računov,
• vsebinsko poročilo o proj~ktu z dokumentacijo (vabilo ... ).

izvaja_.

_

tJ
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Mestna občina Novo mesto

Župan
Seidlova c. ,
8000 Novo mesto
ul.: 07 I 39 39 202
faks: 07 139 39 208
e-pofto: mtStna.obc;na@nov()n1~
www.novomesto.s;

_.

.Šifra: 670-08-1/2005-1503
Datum: 12.10.2005.

Na podlagi 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni lest RS, št. 96/02)
in 21. Ctena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03),
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in
Statuta Mestne Občine Novo mesto za leto 2005 za projekte na področju kulture, izdaja župan Mestne
občine Novo mesto v zadevi javnega razpisa o razdeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto za
leto 2005 za projekte na področju kulture, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/05, dne

21.1.2005

ODLOČBO
1.
V letu 2005 se sprejme financiranje naslednjih projektov, ki so jih pripravila kulturne društva, zasebni
zavodi s področja kulture ali fizične osebe s podiočja kulture v drugem razpisnem roku:

PRIJAVITEU

NAZIV PROJEKTA

I

ODOBRENA
SREDSTVA
300.000

GALERIJ.A ŠKOF, Slavka Otvoritev
razstave in
Gruma 23, NM
katalog
za
kiparsko
kolonijo
Tretja
,
razsežnost Orska 2005

I

I

KO
Muvaruvagruva,
Ivavta vas 39, Straža

Snemanje videospota

70.000

t - Igor
•

Of:>radinovfč; -Janezu Trdini v čast,
Skalicke a 1 NM
izdelava kr av s~u t'dfREXTOM, Lamutova
5, Razstavni
program
I NM
aleri"e Kralj v letu 2005
LIKOVNO
OR.USTVO Slikarska
razstava na
MAVRICA, Smrečnikova Madžarskem v Monoštru
IJO, NM

300.000+200.000

OBRAZLOZITEV--

-,

Nadaljevanje;;:)--lak-ljU-Čekl
kipa:-ske kolonije, edinega,
projekta
v
1. 2005
spodročja kiparstva v Novem!
mestu
~'
Kvalitetna in po vsebini ter
izvajalski tehniki originalna
sku ina v občini
I
Izdelava po naročilu občine { 1

i

400,000

I

I

50.000

I

1-AKCIJA,

dVrustvo
za I KIata og
razvijanje idej, Lebanova Trgovine

_~L3~,:M

I

ob
in

_1 Novega mesta

razstavI"
trgovci

.

- -AKCIJA,
društvo
za I Novomeške sladkosti
razvijanje idej, Lebaneva

13~NM

L

I

200.000

I.
~

300.000

~_

KV3liteten,
kontinuiran 'j
r ram aleri"E'
Promocija
ljubiteljske
likovne umetnosti v tujini
ter sodelovanje s Slovenci v
tu"ini
I
Kvalitetna --in-- strokovno
pripravljen~
razstava
vI.
sodeiovanju
s strokovnimi I
--slu~ba'!},=- ~godoyinskega _1-arhlva=
.__ ~__ -,-

i

Priprava
originalilega
izdeika, ki bo promoviral
etnološke
in
Kulinarične;
značiinosti
_:Jcv8meškega
okora

---------

__

I

I

J

.

.

li: •

I
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I
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Poročilo mora občina prejeti najkasneje do 15. oktobra 2006 inje osnova za izplačilo sredstev.

l'

.

Občina bo sredstva nakazala najkasneje v roku 30 dni od prejema celotnega poročila .

Jr

7. člen
Pogodbeni ""'nki soglašala, da v kolikor izv.y.lec ne mvna v skladu s lo pogodbo, predvsem pa
koristi sredstva v nasprogu z določili te pogodbe,la~ko nbčina za~teva vračilo nakazani~ sredstev
skupaj z zatpudnimi obrestmi od dneva nak~ila posameznega zneska ..

J

1

.
.
8. člen
Občina bo sredstva po tej pogodbi nakazala. kot dO(acijo na TRR:
glasi na ime izvajalca.
.
.

iI

, ki se

V kolikor bo iZvajalec. pisno ali USlno.obvestil občino, da se je odločil za neposredno plačilo
posameznih računov nastalih pri realizaciji projekta, bo .občina dotacijo porabila za plačilo računov za .
opravljeno delo ali storitve, kisa v zvezi s projektom. .
'.

~

za

izvedbo pogodbe sta zadolžena:
- Sandra Boršič,
- Igor Obradinovič,

(,

s strani občine,
s strani izv~jalca.

9. člen
Vsa morebitna nesoglasja basla pogodbeni stnmki reševali
dogovorjena pristojnost sodišča v Novem mestu ..

Sporazumno.

V primeru

Spora je

10. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodb«nih strank.
Il. člen
Ta pogodbaje seSlavljena v dve~ (2) izvodih, od kateri~ prejme občina en (1) izVod in izvajalec enega
(1).

Številka: 610-146/2006-1503
Datum: 2 8 -07- 2006

. .({ :-

Za porabnika:
Igor Obradinovič
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Občinski inšpektorat
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939 270. faks: 0713939272
e-pofta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si
Številka:
Datum:

032-38/2008-524

17.11.2009

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV

Reklamna mesta na Ljubljanski cesti v Novem mestu - ponovitev pobude

ZVEZA

Svetniško vprašanje Tomaža Levičarja, podano na 25. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2009, št. 032-38/2008-524.

Pobudal
vprašanje:

Odgovor

Če sem prav razumel inšpektorja v odgovoru na mojo pobudo v zvezi z
nelegalnimi reklamnimi mesti na Ljubljanski cesti, želi prijavo. Če želi, lahko
mojo pobudo razume tudi kot prijavo, predlagam pa, da reagira na domnevne
nepravilnosti v prostoru tudi kadar in če sam opazi v prostoru. Bi se znalo
zgoditi, da bo imel premalo dela, če bo čakal zgolj na prijave.
V odgovoru na vaše svetniško vprašanje podano na 24. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 24. 9. 2009 smo vam pojasnili, da vašo
pobudo že v celoti obravnavamo kot prijavo, zato dodatna prijava ni potrebna.

Peter Judež
vodja Občins

inšpektorata
Mag. Jože K BE
D. DIREKTORJA OBČiNSKE UPRAVE
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