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K 11. točki
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih
in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in po razpravi sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto v predlagani obliki.
K 13. točki
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
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sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
sprejme
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020.
K 14. točki
Premoženjsko - pravne zadeve
14.1 Predlog 3. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto za leto 2021
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
3. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto
2021, in sicer 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.

14.2 Ugotovitev javne koristi za izgradnjo Poti od mlina do mlina in določitev naravnega
vodnega javnega dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo
mesto
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme sklep:
Na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
tretjega odstavka 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrIA, 41/04 –
ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
__________ seji ___________ sprejel naslednji
SKLEP
o ugotovitvi javne koristi
za izgradnjo Poti od mlina do mlina in določitev naravnega vodnega javnega dobra lokalne
skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto 2 od 5
1.
Ugotovi se javna korist za izgradnjo Poti od mlina do mlina na nepremičnini parc. št. 1562, k.
o. 1456 Novo mesto (ID 2020983), po projektni dokumentaciji PZI Pot od mlina do mlina, št. P
1607, julij 2017, izdelovalca Studio vizij, Projektiranje in nadzor, Boštjan Jurak s.p.
2.
Ugotovi se javna korist za določitev naravnega vodnega javnega dobra lokalne skupnosti na
nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto (ID 2020983).
3.
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Grafični prikaz poteka načrtovane Poti od mlina do mlina in določitve naravnega vodnega
javnega dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562, k. o. 1456 Novo mesto (ID
2020983), je sestavni del tega sklepa.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

14.3 Prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v lasti
Mestne občine Novo mesto
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme:
1.
- sklep o ugotovitvi,
da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnin:
− katastrska občina 1486 Stopiče, parcela 2263/14 (ID 7092613),
− katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/8 (ID 3630387),
− katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/10 (ID 7172018),
− katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 981/9 (ID 6733475),
− katastrska občina 1480 Potov vrh, parcela 1818/10 (ID 7125842),
− katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2188/3 (ID 5165547).
2.
- sklep o prenehanju
− statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
− katastrska občina 1486 Stopiče, parcela 2263/14 (ID 7092613),
− katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/8 (ID 3630387),
− katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1303/10 (ID 7172018),
− katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 981/9 (ID 6733475),
− katastrska občina 1480 Potov vrh parcela 1818/10 (ID 7125842),
− katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, parcela 1336/8 (ID 7174658),
− katastrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2188/3 (ID 5165547),
− katastrska občina 1487 Zajčji Vrh, parcela 2792/4 (ID 7158474).

14.4 Podelitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v lasti
Mestne občine Novo mesto
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
sklepa o podelitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam:
- katastrska občina 1456 Novo mesto, parcelam:
− 1157 (ID 42036),
− 569 (1350292),
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1158/8 (ID 4575936),
1158/12 (ID 4037798),
1158/18 (ID 1490566),
1158/19 (ID 3747363),
1158/20 (ID 2572453),
1158/24 (ID 2224601),
1158/25 (ID 5080149),
1158/26 (ID 2563069),
1158/33 (ID 3569007),
1158/34 (ID 3778874),
1158/35 (ID 2896929),
1158/36 (ID 4911968),
1158/37 (ID 3905193),
1158/41 (ID 2056282),
1166 (ID 1014144),
1182/2 (ID 4972739),
1187/1 (ID 3400815),
1211 (ID 520352),
1212 (ID 5274952),
1223 (ID 2561604),
1224 (ID 4073289),
1225 (ID 2896939),
1130 (ID 2771405),
1366 (ID 3453215),
1378 (ID 4754772),
1091 (ID 3663727),
1303/2 (ID 2970250),
1304 (ID 3643025),
1305/2 (ID 2792331),
1315 (ID 4754773),
1306 (ID 4251571),
1307 (ID 3879539),
383 (ID 199862),
497/6 (ID 6956583),
497/7 (ID 6956584),
500/8 (ID 6997306),
505/4 (ID 5916079),
508 (ID 175120),
510 (ID 1350296),
513 (ID 2561238),
482/4 (ID 3533488),
481/1 (ID 3449577),
481/2 (ID 258812),
277 (ID 1049713),
255/4 (ID 2624083),
255/5 (ID 4638779),
259 (ID 1439326),
196/11 (ID 3291775),
187 (ID 95016),
196/16 (ID 116172),
196/18 (ID 2620841),
196/19 (ID 985240),
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− 196/20 (ID 4177829),
− 196/21 (ID 1444809),
− 196/23 (ID 1154608),
− 196/24 (ID 482250),
− 293/17 (ID 6926428),
− 180 (ID 2785944),
− 183/7 (ID 3841387),
− 178 (ID 482249),
− 176/2 (ID 2467137),
− 176/1 (ID 3138836),
− 174 (ID 1825284),
− 184/1 (ID 1291225),
− 171/2 (ID 3117844),
− 185 (ID 115854),
− 183/6 (ID 4818308),
− 162 (ID 3197661),
− 199/4 (ID 2319962),
− 199/5 (ID 3838980),
− 199/3 (ID 1822879),
− 200/5 (ID 4633603),
− 200/6 (ID 4465698),
− 200/7 (ID 3460301),
− 200/8 (ID 2284505),
− 202/3 (ID 5306649),
− 210/5 (ID 2538269),
− 203/5 (ID 2033147),
− 208/8 (ID 1865245),
− 209/4 (ID 3796004),
− 238/4 (ID 100593),
− 232/1 (ID 2618956),
− 467/4 (ID 3122378),
− 232/3 (ID 267674),
− 232/2 (ID 99700),
− 221/8 (ID 342535),
− 232/4 (ID 602767),
− 227/2 (ID 3207485),
− 467/5 (ID 1275119),
− 232/5 (ID 1275126),
− 924/2 (ID 352474),
− 924/3 (ID 519707),
− 941 (ID 273351),
− 942 (ID 3968449),
− 807 (ID 1720393),
− 815 (ID 5247457),
− 816 (ID 377918),
− 817 (ID 1552933),
− 911 (ID 4439828),
- katastrska občina 1483 Kandija, parcelam:
− 129 (ID 3899798),
− 320/1 (ID 2551052),
− 387/3 (ID 4742296),
- katastrska občina 1482 Ragovo, parcelam:
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− 238/17 (ID 1888647),
− 243/3 (ID 3080253),
− 243/8 (ID 57813),
− 243/10 (ID 4038048),
− 243/39 (ID 4927591),
− 243/81 (ID 1731145),
− 258/13 (ID 3075432),
− 258/14 (ID 5258159),
− 258/34 (ID 6412318),
− 358/16 (ID 6690693),
− 377/2 (ID 6957865),
− 379 (ID 5236853),
− 319 (ID 3394682),
- katastrska občina 1492 Stranska vas, parcelam:
− 1098/135 (ID 3029475),
− 1098/138 (ID 2861801).

15.1

K 15. točki
Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti
Majde Šilc za leti 2019 in 2020

Odbor za davčno politiko, proračun in finance je sprejel
sklep
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da se
seznani
s Poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc za
leti 2019 in 2020.
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