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ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 8. julija 2021, ob 16. uri,
na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto.
21. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je pričel in vodil mag. Gregor
Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, ki je na začetku pozdravil članice in člane
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan, mag. Gregor Macedoni, je članice in člane Občinskega sveta seznanil, da so opravičili
svoj izostanek s seje članice in član: Ana Bilbija, Primož Kobe, Alenka Muhič in Mira Retelj ter da
je najavila svojo zamudo članica Vesna Vesel.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je župan ob 16.08 uri ugotovil, da je na seji prisotnost z glasovalno napravo potrdilo 22 članic in
članov Občinskega sveta, da je Občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in
odločanjem.
Naknadno so se seji priključili še članice in člani Občinskega sveta: Suzana Hočevar (ob 16.13
uri), Janez Murn (ob 16.15 uri), Vesna Vesel (ob 16.30 uri) in Mojca Andolšek (ob 16.38 uri), tako
da je bilo na seji dejansko prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.
a) Prisotne članice in člani Občinskega sveta:
Mojca Andolšek, mag. Franc Bačar, Vesna Barborič, Štefan David, Marko Dvornik, Matjaž Engel,
Eva Filej Rudman, Boštjan Grobler, Suzana Hočevar, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Jasna Kos
Plantan, Peter Kostrevc, Mario Krapež, Uroš Lubej, Goran Makar, Rok Mežnar, Janez Murn, dr.
Janez Povh, Duško Smajek, Sara Tomšič, Marjanca Trščinar Antić, Vesna Vesel, Srečko Vovko,
mag. Adolf Zupan in Maja Žunič Fabjančič.
b) Opravičeno odsotni članice in član Občinskega sveta:
Ana Bilbija, Primož Kobe, Alenka Muhič in Mira Retelj.
c) Prisotni predstavniki Občinske uprave:
- mag. Gregor Macedoni, župan,
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
- Brigita Železnik, direktorica Skupne občinske uprave občin Dolenjske,
- dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
- Stanislava Bjelajac, vodja Oddelka za premoženjske zadeve,
- Miloš Dular, vodja Oddelka za promet in mobilnost,
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Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor,
Klemen Beličič, Oddelek za promet in mobilnost,
Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
Urban Kramar, Kabinet župana,
mag. Lidija Plut, Oddelek za okolje in prostor,
Tomaž Praznik, Oddelek za okolje in prostor,
Saša Sršen, Kabinet župana,
Suzana Virc, Urad za finance in splošne zadeve ter
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

d) Ostali prisotni:
- Ksenija Avsec, GPI d.o.o. (pri 3. točki dnevnega reda),
- mag. Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (pri
15. točki dnevnega reda) in
- predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je obvestil članice in člane Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, da so bila naknadno pred sejo, na spletni strani mestne občine objavljena še naslednja
gradiva:
- amandma župana k usklajenemu predlogu Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Novi trg – druga obravnava,
- čistopis predloga Strategije Mestne občine Novo mesto za mlade 2021 – 2030,
- dostop do spletnega pregledovalnika PISO,
- poročila s sej delovnih teles ter
- poročilo župana.
Pred sejo pa je bil na spletni strani objavljen še čistopis predloga dnevnega reda 21. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so ga svetniki prejeli tudi na klop.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za umik točk z dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je
župan predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
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Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 363
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave določil naslednji
dnevni red
21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Usklajen predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg –
druga obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas sever – ponovna prva obravnava
6. Predlog Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v
lasti Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
7. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti – prva obravnava
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava - predlog za skrajšan postopek
9. Predlog Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto
10. Predlog Strategije Mestne občine Novo mesto za mlade 2021 - 2030
11. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
12. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, mladino in turizem Novo
mesto
13. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020
14. Premoženjsko - pravne zadeve
14.1 Predlog 3. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto 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
14.3 Prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam
v lasti Mestne občine Novo mesto
14.4 Podelitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v
lasti Mestne občine Novo mesto
15. Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
15.1 Končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne
skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020
16. Kadrovske zadeve
16.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za družbene
dejavnosti
16.2 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
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17. Poročilo župana
18. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
(22 ZA, 0 PROTI)
IV.
Združitev obravnave točk
Župan in svetniki niso imeli predlogov za združitev obravnave točk dnevnega reda 21. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
V.
Skrajšani postopek
Župan je na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predlagal
skrajšani postopek za obravnavo 8. točke dnevnega reda:
8.
Predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto
– prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 364
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
o sprejemu odloka po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 8. točko:
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(19 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila 27. 5.
2021, je bil v poslovniškem roku objavljen na spletni strani mestne občine.
Ker pri tej točki ni bilo prijav k razpravi, je župan prešel h glasovanju o predlogu zapisnika 20.
redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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S K L E P, št. 365
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila 27. 5. 2021,
v predloženem besedilu.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Usklajen predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg
– druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še amandma župana ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Komisije za vloge in pritožbe ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodoma je župan članice in člane Občinskega sveta seznanil, da je bil pred sejo na spletni strani
mestne občine objavljen amandma župana, ki je predvsem tehnične narave.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je članicam in članom Občinskega sveta predlagal, da z
namenom skrajšanja poteka seje ter na predlog svetnika poročila delovnih teles na seji povzame
župan.
Ker predlogu župana ni nasprotoval nihče izmed svetnikov, je župan povzel sprejete sklepe
delovnih teles, ki so obravnavala usklajeni predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Novi trg v drugi obravnavi, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Komisije za vloge in pritožbe ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 366
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Amandma
k usklajenemu predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg
– druga obravnava
(predlagatelj: župan)
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Usklajeni predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg (OPPN Novi trg)
se dopolni tako, da se:
- v drugem odstavku 13. člena odloka se doda zadnjo alinejo, ki se glasi: «- na stanovanjsko
poslovni stavbi se izvede dodatni odmaknjeni sloj fasade, in sicer na fasadi ob Seidlovi
cesti ter delno na vzhodni in zahodni fasadi.«
- v petnajstem odstavku 13. člena odloka se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Pred
načrtovanjem prenove je potrebno določiti lokalne protipoplavne ukrepe za varovanje
stavbe pred visokimi vodami.«
- v štiriindvajsetem odstavku 13. člena odloka se za prvim stavkom doda stavek: »Za
umeščanje čolnarne je potrebno predhodno voditi vse za to potrebne postopke z Direkcijo
RS za vode. V zadnjem stavku istega odstavka se doda besedno zvezo »DRSV ter«.
- v 12. odstavku 20. člena odloka se doda alineja, ki se glasi: » - Na stanovanjsko poslovni
stavbi se izvede dodatni odmaknjeni sloj fasade, in sicer na fasadi ob Seidlovi cesti ter
delno na vzhodni in zahodni fasadi.«
- v petem odstavku 30. člena odloka se na koncu odstavka doda stavek, ki se glasi:
»Rekonstruirani kanalizacijski sistem na iztoku v vodotok ima enako prevodnost kot
obstoječi sistem.«
- deseti odstavek 30. člena odloka se spremeni, tako da se na novo glasi: » Odvajanje
padavinskih voda na območju urejanja se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s
področja voda, in sicer na tak način, da ne bo vpliva na vodni režim in stanje voda. Z novih
utrjenih površin je potrebno zmanjšati hipni odtok tako, da z gradbenih parcel posameznih
objektov padavinske vode ne pritekajo na javno površino, se jih prioritetno ponika ali
predvidi zadrževanje.«
- v četrtem odstavku 34. člena odloka se na koncu doda stavek, ki se glasi: » Na
stanovanjsko poslovni stavbi se na fasadi ob Seidlovi cesti in delno na vzhodni in zahodni
fasadi izvede dodatni odmaknjeni sloj fasade, ki bo omogočil, da se bodo vrednosti
kazalcev hrupa na zunanji strani ločilnih elementov fasade zmanjšale.«
- doda se peti odstavek 34. člena odloka, ki se glasi: » (5) Pri urejanju Seidlove ceste v UE
C1 se kot omilitveni ukrep za zmanjšanje emisij hrupa s prometnih površin uporabijo
ustrezni materiali, kot je tihi asfalt, zmanjšanje hitrosti in redno vzdrževanje cestnih
površin.«
- v petem odstavku 36. člena se črta zadnji stavek.
- šesti odstavek 36. člena se spremeni, tako da se glasi: » Pri posegih na vodno in priobalno
zemljišče se upošteva zakonodajo in ostale predpise, ki urejajo področje vod in varstvo
voda.«
- četrta alineja drugega odstavka 44. člena odloka se dopolni, tako da se na koncu stavka
doda naslednje besedilo: »s predhodnim zadrževanjem za zmanjšanje hipnega odtoka.«
- iz četrtega odstavka 44. člena se črta besedna zveza »po potrebi«.
- v 44. člen se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »(5) Ob nastopu visokih vod, ki poplavijo
peš poti ob reki Krki je lokalna skupnost dolžna zapreti poplavljene odseke poti in o tem
obvestiti javnost, da je gibanje na poplavnih območjih prepovedano.« Obstoječi peti
odstavek se preštevilči v šesti.
- v 50. člen se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na poplavno območje ni dovoljeno
deponirati materiala in dvigovati terena. » Obstoječi tretji odstavek se preštevilči v četrti.
(17 ZA, 3 PROTI)
II.
SKLEP
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel
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usklajeni predlog
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg
v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem iz I. točke.
2.
Odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati osmi dan po objavi.
(18 ZA, 5 PROTI)

K 4. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles s sprejetimi sklepi je na seji povzel župan, mag. Gregor Macedoni, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi, prav tako pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 367
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto v drugi obravnavi.
(20 ZA, 1 PROTI)

K 5. točki
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas –
sever – ponovna prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
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-

poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
poročilo Komisije za statut in poslovnik.

Uvodno obrazložitev je pri tej točki podal župan, mag. Gregor Macedoni (razlogi za ponovno prvo
obravnavo odloka; pobudnik je pristopil k racionalizaciji celotnega načrta).
Poročili delovnih teles s sprejetimi sklepi je na seji povzel župan, mag. Gregor Macedoni, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 368
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjeni osnutek
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas – sever
v ponovni prvi obravnavi.
2.
Pripombe in predlogi občinskega sveta se upoštevajo kot pripombe iz javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Odbora za gospodarstvo ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto (gre za podelitev koncesije za gospodarjenje z gozdovi, ki so v lasti
Mestne občine Novo mesto; na osnovi odloka se naredi razpis in se izbere najboljšega
koncesionarja).
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Ker s strani svetnikov ni bilo nasprotovanj, je župan povzel poročila delovnih teles, ki so
obravnavala predlog Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v
lasti Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi, in sicer:
− poročilo Obora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Odbora za gospodarstvo z dodatnimi sklepi, ki jih je sprejel odbor ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
V razpravi pri tej točki sta sodelovala: Alojz Kobe (prosil za pojasnilo, koliko hektarov gozda je v
lasti Mestne občine Novo mesto ter na kateri proračunski postavki so zbirni prihodki iz naslova
koncesnine; predlog, da se 11. člen spremeni na način, da koncesijo potrdi Občinski svet, kar je
v skladu z občinskimi akti; ni razloga, da se spet pristojnost Občinskega sveta prenaša na župana;
predlog, da pristojnost za posege v gozdove ostane na Zavodu za gozdove in ne sme biti na
županu, župan lahko da predlog Zavodu za gozdove, odločitev nato sprejme zavod) in Srečko
Vovko (vprašanje, ali ima Občinska uprava seznam gozdnih površin v lasti MO NM ter kakšna
gozdna masa je v teh gozdovih).
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
(pojasnilo glede površin in seznama gozdov v lasti MO NM ter proračunske postavke za
koncesnino).
Z repliko je sodeloval Alojz Kobe (z odlokom se spet pristojnost Občinskega sveta prenaša na
župana, kar je škodljivo za mestno občino in občane).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 369
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine
Novo mesto v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(20 ZA, 2 PROTI)

K 7. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
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Poročili delovnih teles s sprejetimi sklepi je na seji povzel župan, mag. Gregor Macedoni, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik z dodatnim sklepom, ki ga je sprejela komisija.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 370
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v
Mestni občini Novo mesto v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Odbora za gospodarstvo ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je pri določanju dnevnega reda odločil, da bo
obravnaval predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto po skrajšanem
postopku.
Uvodno obrazložitev je pri tej točki podal župan, mag. Gregor Macedoni (gre za predlog
spremembe na podlagi pobude Doma starejših občanov).
Poročila delovnih teles s sprejetimi sklepi je na seji povzel župan, mag. Gregor Macedoni, in sicer:
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
− poročilo Odbora za gospodarstvo ter
− poročilo Komisije za statut in poslovnik z dodatnim sklepom, ki ga je sprejela komisija.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
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Pri tej točki je razpravljal Alojz Kobe (podal predlog v prvi obravnavi, in sicer, da se v 2. točki
poleg predlaganega zmanjšanja komunalnega prispevka doda tudi, da se komunalni prispevek
za gradnje v primestnih krajevnih skupnostih zniža za 50%).
Župan, mag. Gregor Macedoni, je svetnika Alojza Kobeta v skladu s poslovniškimi določili pozval
k predložitvi pisnega predloga amandmaja.
Ker pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev v skladu s poslovniškimi določili, je župan prešel h
glasovanju o predlogu odloka po skrajšanem postopku.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 371
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(20 ZA, 1 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(19 ZA, 1 PROTI)

K 9. točki
Predlog Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo s seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je povzel župan, mag. Gregor
Macedoni ter nato v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in članov Občinskega
sveta.
Pri tej točki je v zvezi z 8. točko razpravljal Alojz Kobe (opozoril na grobo kršitev poslovniških
določb s strani župana, ker ni dal na glasovanje dodatnega predloga svetnika).
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Odgovor na navedbe svetnika Alojza Kobeta iz razprave je podal župan, mag. Gregor Macedoni
(pojasnil, da bo vztrajal pri poslovniških določilih).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 372
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODREDBO
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Predlog Strategije Mestne občine Novo mesto za mlade 2021 - 2030
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še čistopis predloga Strategije Mestne občine Novo mesto za mlade 2021 – 2030
ter poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala podžupanja, Sara Tomšič (predstavitev postopka
sprejemanja strategije, področij mladinske politike, ciljev ter ukrepov strategije).
Poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti s priporočilom odbora ter dodatnim sprejetim
sklepom je povzel župan, mag. Gregor Macedoni.
Župan je po poročilu delovnega telesa v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
Pri tej točki so razpravljali: dr. Janez Povh (podpora strategiji; predlog, da bi Občinski svet vsakih
nekaj let dobil poročilo o izvajanju strategije ter predlog, da bi pri izvajanju strategije sodelovali z
osnovnimi šolami), Boštjan Grobler (obžaluje, da v Občinskem svetu ne sedijo svetniki iz te
starostne skupine; pohvala pripravljavcem strategije), Maja Žunič Fabjančič (pohvala podžupanji
in ostalim sodelujočim pri pripravi tega in drugih strateških dokumentov) in Marko Dvornik
(pohvala pripravljavcem strategije; ključna bo sedaj priprava projektov).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 373
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
STRATEGIJO
Mestne občine Novo mesto za mlade 2021 – 2030
z upoštevanjem redakcijskih popravkov v čistopisu dokumenta.
(22 ZA, 0 PROTI)
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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
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Kratko uvodno pojasnilo pri tej točki je podal župan, mag. Gregor Macedoni (podlaga za sprejem
sklepa je nova obšolska enota vrtca na Otočcu).
Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za družbene dejavnosti,
ki sta obravnavala predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v
javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto je povzel župan, mag. Gregor
Macedoni.
Župan je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 374
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Sklep
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Soglasje k Statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti.
Kratko uvodno pojasnilo pri tej točki je podal župan, mag. Gregor Macedoni (občinski svet je le
soglasodajalec in ne sprejema tega akta).
Poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je obravnaval predlog soglasja k Statutu
javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino je povzel župan, mag. Gregor
Macedoni.
Župan je po poročilu delovnega telesa v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
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S K L E P, št. 375
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje
soglasje
k statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani mestne občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, ki sta obravnavala poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2020 je povzel župan, mag. Gregor Macedoni.
Župan je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili odprl razpravo članic in
članov Občinskega sveta.
Pri tej točki je razpravljal Srečko Vovko (poziv direktorju, da v prihodnje v poslovanje podjetja
uvede več tržne dejavnosti).
Na pripombo iz razprave je odgovarjal direktor Komunale Novo mesto d.o.o., Bojan Kekec (se
strinja z ugotovitvijo svetnika Srečka Vovka; v bodoče bo na področju tržne dejavnosti podjetja
narejenega več).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 376
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Poslovno poročilo
Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
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K 14.1 točki
Predlog 3. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2021
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, ki sta obravnavala predlog 3. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021 je povzel župan, mag. Gregor Macedoni.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 377
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
3. dopolnitev
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021, in
sicer 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 14.2 točki
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
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, ki sta obravnavala predlog ugotovitve javne koristi za izgradnjo Poti od mlina
do mlina in določitev naravnega javnega dobra lokalne skupnosti na nepremičnini parc. št. 1562,
k.o. 1456 Novo mesto, je povzel župan, mag. Gregor Macedoni.
15

Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 378
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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
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.
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.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 14.3 točki
Prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam
v lasti Mestne občine 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:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, ki sta obravnavala predlog prenehanja statusa grajenega javnega dobra
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lokalnega pomena nepremičninam v lasti Mestne občine Novo mesto, je povzel župan, mag.
Gregor Macedoni.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 379
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme 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.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme 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).
(24 ZA, 0 PROTI)

K 14.4 točki
Podelitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam
v lasti Mestne občine 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:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− poročilo Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
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Poročili s sej Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, ki sta obravnavala predlog podelitve statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena nepremičninam v lasti Mestne občine Novo mesto, je povzel župan, mag.
Gregor Macedoni.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilih delovnih teles v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel

S K L E P, št. 380
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o podelitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam:
➢ katastrska občina 1456 Novo mesto, parcelam:
- 1157 (ID 42036),
- 569 (ID 1350292),
- 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),
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- 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),
- 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),
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- 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:
- 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).
(22 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
K 15.1 točki
Končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti
Majde Šilc za leti 2019 in 2020
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
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Poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ki je obravnaval gradivo
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, je povzel župan, mag. Gregor Macedoni.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po poročilu delovnega telesa v skladu s poslovniškimi določili
odprl razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki so v razpravi sodelovali: Alojz Kobe (predlog nadzornemu odboru, da se fokusira na
bolj pomembne zadeve), dr. Janez Povh (vprašanje, kakšno je razmerje odgovornosti med sveti
krajevnih skupnosti in občinsko upravo pri procesih, kot so npr. izdajanje naročilnic in skrb za
plačilo) in Janez Murn (opozorilo glede neodzivnosti določenih služb Občinske uprave).
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave
(pojasnilo glede odgovornosti med sveti krajevnih skupnosti in občinsko upravo) in mag. Marko
Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (pojasnilo glede sistema
nadzora Nadzornega odbora in nadzora krajevnih skupnosti).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po zaključeni razpravi sprejel

S K L E P, št. 381
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s
Poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja
Krajevne skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Kadrovske zadeve
K 16.1 točki
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 382
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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Sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana
Odbora za družbene dejavnosti
I.
Darji Šurla Sladič je z dnem 24. 5. 2021 prenehal mandat kot članici Odbora za družbene
dejavnosti zaradi odstopa s funkcije članice odbora.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Uroša Malenška
za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti.
Mandat člana je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 16.2 točki
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan, mag. Gregor Macedoni, je po uvodni obrazložitvi v skladu s poslovniškimi določili odprl
razpravo članic in članov Občinskega sveta.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 383
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel

Sklep
o prenehanju mandata in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
I.
Jožetu Barboriču, Bošku Jezerčiću in Matiji Radežu na podlagi sklepa sveta zavoda o
prenehanju mandata svetu zavoda z dnem 31. 8. 2021 preneha članstvo v svetu javnega
zavoda Osnovna šola Otočec.
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II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Jožeta Barboriča,
Boška Jezerčića in
Matijo Radeža
za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Otočec za mandatno obdobje 2021-2025.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Poročilo župana
Poročilo o aktivnostih župana je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred
sejo.
Pri tej točki je podal obrazložitev župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je brez razprave in glasovanja
seznanil
s poročilom župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in
aktivnostih Mestne občine Novo mesto.

K 18. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in članov
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podana na 20. seji Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto:
900-0007/2021 - 382
Opozorilo na napako pri gradivu za 20. sejo Občinskega sveta –
Županovo poročilo
900-0007/2021 - 383
Postavitev znaka na ulici V Brezov log ter policijska kontrola prometa
900-0007/2021 - 384
Nadzor mestnega redarstva in policije
900-0007/2021 - 385
Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu
900-0007/2021 - 386
Dirka po Sloveniji
900-0007/2021 - 387
Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto
900-0007/2021 - 388
Mladinski center in projekt Livada
900-0007/2021 - 389
Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske ceste – 3. faza
900-0007/2021 - 390
Umestitev javnega sadovnjaka
900-0007/2021 - 391
Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
900-0007/2021 - 392
Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu
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900-0007/2021 - 393
900-0007/2021 - 394
900-0007/2021 - 395

Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo
mesto v letu 2022
Ureditev prostora pod Tušem tudi za potrebe Šole zdravja oz.
vzdrževanje zelenice na primernem higienskem nivoju
Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov –
prostorov za posode za komunalne in druge odpadke

II.
Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na 21. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto podali naslednje
pobude in vprašanja:
Janez Murn
900-0009/2021 - 396
(ustno vprašanje)

Pobuda za nadzor del in vzpostavitev stanja, kot je bilo
pred njo
V Gornji Težki vodi je cesta zaradi del sedaj čisto uničena.
Krožijo govorice, da ne bo izvedena preplastitev vsega, kar
je bilo uničeno. Vprašanje, ali bo občinska uprava
nadzorovala, da bo stanje vzpostavljeno nazaj, kot je bilo
pred sanacijo. Po cesti so vozili težki tovornjaki in cesta je
povsem uničena.

Janez Murn
900-0009/2021 - 397
(ustna pobuda)

Pobuda za županovo pogostitev svetnikov pred poletjem.

Alojz Kobe
900-0009/2021 - 398
(ustna pobuda)

Pobuda občinski upravi pri preplastitvi cest
Ob dejstvu, da lansko leto še tista sredstva, kolikor jih je
občina namenila za preplastitve, niso bila v celoti
porabljena, poziv občini, da pristopi k preplastitvam sedaj,
ko so preplastitve v teku, ker so infrastruktura oz. ceste v
katastrofalnem stanju. Če se že loteva preplastitev, naj se
preplasti nekoliko več. Primer: sedaj stojijo stroji med
Otočcem in Gumberkom. V enem tednu so skopali okoli 10
m². To stane desetkrat več: prepeljevanje strojev, kot sama
preplastitev. Pobuda županu, da organizira en kamion
peska. Na njega se obračajo krajani Rateža. Otroci še
vedno hodijo po cesti, ker občina že od leta 2012 ni izvedla
pločnika, kot bi ga morala v skladu s pogodbo med KS
Brusnice in MO NM. Od gostilne Vovko proti NM je ob cesti
kanal in otroci, ki hodijo v šolo, so prisiljeni hoditi po cesti.

Alojz Kobe
900-0009/2021 - 399
(ustna pobuda)

Sanacija brvi na jasi v Otočcu
Na jasi na Otočcu je pregnila brv in se je zlomila. Brv iz jase
na otok. Padla je v vodo in pobuda, da se brv sanira, kot je
bilo prej.

Jasna Kos Plantan
900-0009/2021 - 400
(ustna pobuda)

Povečanje pomoči in dodatne zaposlitve pri integraciji
Romov
Kot predsednica Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti z zadovoljstvom sporoča, da je na OŠ Bršljin v
letošnjem šolskem letu uspešno zaključilo osnovno šolo 5

1.

2.

3.

4.

5.
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romskih učencev in 2 na OŠ Center. V obdobju 30 let je bilo
takih uspešnih zaključkov osnovne šole zelo malo. To je
rezultat dela zadnjih 10 let na področju romske tematike, kar
je vključevalo zaposlitev romskih delavcev preko javnih del
na osnovnih šolah pri vzpostavljanju reda, dodatno
strokovno pomoč in individualno delo na šolah in po pouku,
izvajanje popoldanske pomoči v romskih naseljih s strani
DRPD itd. V zadnjih 5 letih je bila uspešno izvedena
porazdelitev romskih otrok po vseh novomeških šolah, kar
je prineslo k boljši socializaciji in integraciji. Pohvala
angažiranosti ravnateljem, še posebej OŠ Bršljin t.j.
ravnateljici Darji Brezovar. Dobro sodelovanje s CSD Novo
mesto. Vidi se, kaj je prineslo rezultate in pobuda MO NM
in ostalim, da se dodatno zaposli ljudi oz. se gre v to smer
in se poveča zaposlitve na CSD, MO NM in DRPD-ju.
Povečanje pomoči v vrtcih v romskih naseljih ipd.
Uroš Lubej
900-0009/2021 – 401
(ustna pobuda)

Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja
proti Covid 19
Pobuda, da se skuša Novo mesto postaviti na zemljevid
uspešnejših mest, kar se tiče cepljenja. Občina za marsikaj
uspešno nastopa na družbenih omrežjih in lahko bi se
izvedel projekt oz. promocijska akcija tudi glede cepljenja.

Maja Žunič Fabjančič
900-0009/2021 - 402
(ustna in pisna pobuda)

Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO
NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve
mesta zaradi podnebnih sprememb
Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM
in se jih ozeleni in pripravi Strategijo ozelenitve mesta
zaradi podnebnih sprememb. Zadnje čase smo priča in so
tudi nas doleteli vročinski valovi in kar je zagotovo je to, da
bodo vse pogostejši in daljši pojavi. Dokazano je, da
ogrožajo življenje več tisoč posameznikov, predvsem gre za
ranljive skupine sploh, če med njih uvrščamo starejše
prebivalstvo, osebe s kronično žilnimi boleznimi itd. Torej
gre za zelo velik del prebivalstva. Zatorej se je potrebno
sistemsko pripraviti. Dejstvo je tudi, da se mesta segrevajo
hitrejše kot okolica. Znano pa je tudi, da se lahko ohlajamo
zunanje površine zgolj z parki, zelenicami in vodnimi
površinami, notranje prostore pa z ustreznimi energetskimi
sanacijami. Vsa ta napredna mesta vlagajo zelo veliko v to,
da se ozelenjuje torej v sajenje dreves, bazene, fontane. V
NM smo velikokrat bili priča temu, da ko se je šlo v neke
prenove se je velik delež dreves posekal, nato pa so se
zasajala manjša, ki pa hladu ne morejo zagotavljati še kar
veliko let. Primer je Glavni trg kjer življenje poteka skoraj
zgolj v senci dreves, ki so po prenovi ostala. Tudi na
Rozmanovi ni predvidene kakšne širše ozelenitve. Tudi z
OPPN Novi trg se krči park pred KC JT. Tudi park pri Foto
Asji ni predviden, da bi ostal. To je le nekaj primerov.
Potrebno bi bilo izkoristiti naravne danosti, izkoristiti reko
Krko in druge potoke v krajevnih skupnostih; pomembno je
vedeti, da bodo v prihodnosti zelene krajevne skupnosti

6.

7.
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predstavljale bolj kakovosten življenjski prostor in to bo
zaželen prostor za življenje in predlog, da se skupaj s KS
identificira in mapira te prostore, ki bi bili za to primerni in se
jih ozeleni v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom z
namenom dviga kakovosti življenja. Občina naj bo pozorna
pri načrtovanju prenov in upošteva tudi ta vidik.

8.

mag. Franci Bačar
900-0009/2021 - 403
(ustna pobuda)

Pridružitev pobudi - Aktivnosti občinske uprave pri
spodbujanju cepljenja proti Covid 19
Pridružitev pobudi Uroša Lubeja. Tudi svetniki lahko nekaj
prispevamo in razmišljamo pozitivno in pozitivno miselnost
in optimizem širimo naprej in dajemo dober zgled ostalim.

mag. Franci Bačar
900-0009/2021 - 404
(pisna pobuda)

Odkup zemljišč na trasi ceste do HŠ: Črmošnjice pri
Stopičah 16, 16a in 17
Javna pot - cesta je v uporabi že zelo dolgo. Pred 50 leti se
je uporabljala za dostop do mlina in žage. Po asfaltiranju je
bila narejena geodetska odmera in prepis lastništva
zemljišč na MONM. Ker lastništvo parcele 2098/2 ni bilo
prenešeno na MONM nastajajo težave za uporabnike
ceste. Predlagam, da MO NM pridobi lastništvo za celoten
potek dostopne ceste do HŠ Črmošnjice pri Stopičah 16,
16a in 17.

mag. Franci Bačar
900-0009/2021 - 405
(pisno vprašanje)

Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm - dodatna pojasnila
900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm (17.
12. 2020) Odgovor MONM: Situacijo na terenu dobro
poznamo in se strinjamo z ugotovitvami svetnika. Ker gre
za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ga bomo izvajali
v dveh fazah. V letošnjem letu bodo potekale pripravljalne
aktivnosti za izvedbo projekta (popis del in priprava
dokumentacije), sama izvedba pa je planirana v letu 2022.
Dodatno vprašanje:
- Na koliko faz je razdeljen projekt?
- Sta popis del in priprava dokumentacije za prvo fazo del
zaključena?
- Kako napreduje pridobivanje zemljišč za drugo fazo?

mag. Adolf Zupan
900-0009/2021 - 406
(ustna pobuda)

Pismo župana lastnikom zemljišč v Ragovem logu
Pobuda županu oz. občinski upravi, da se lastnikom
zemljišč v Ragovem logu pošlje pismo. Morda bi to
pomagalo, da bi se uredil gozd, ker ga zarašča robidovje in
druga podrast kot posledica odstranitve dreves po neurju
pred nekaj leti. Sedaj je stanje v polovici gozda zelo slabo.
Kot KS že komunicirali z lastniki, a niso bili uspešni.

mag. Adolf Zupan
900-0009/2021 - 407
(ustna pobuda)

Posedanje cestišča zaradi prekopov oz. preplastitev
Zadovoljstvo, da se izvajajo preplastitve, vendar je na
področju ulic v mestu veliko primerov posedanja zaradi
prekopov. Pobuda, da občinski uslužbenci to pregledajo in
opozorijo koncesionarje, da zadeve popravijo. Nekaj
primerov v mestu je res nevarnih in prioritetnih z vidika
varnosti kolesarjev in skirojev.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

Marjanca Trščinar Antić
900-009/2021 - 408
(ustna pobuda)

Ureditev Ragovega loga
Že na eni prejšnjih sej dala pobudo, da se uredi Ragov log.
Morda je sedaj čas, ko se bo izbiral koncesionar za mestne
gozdove, da se da pobuda oz. da se pozove lastnike v
mestnih gozdovih, da poskrbijo za svoje gozdove.

Uroš Lubej
900-0009/2021 - 409
(ustna pobuda)

Omejitev prometa na Glavnem trgu
Na Glavnem trgu v NM se kar agresivno vozi z motorji oz.
se sploh ne bi smelo voziti. Zdi se, da bo počasi potrebno
sankcionirati tiste, ki kršijo ureditev. Lahko se začne s
kakšno akcijo z opozarjanjem.

Srečko Vovko
900-0009/2021 - 410
(pisno vprašanje)

Gozdovi v lasti MO NM
Prosim za seznam gozdov v lasti MO NM in ali vemo
kolikšna je lesna zaloga?

Srečko Vovko
900-0009/2021 - 411
(pisno vprašanje)

Ureditev zgornjega dela Resslove ulice
Verjetno ni potrebno predstavljati problematike neurejenosti
tega dela ulice, ker vam je prav gotovo dobro poznana.
Ulica je na tem delu preozka, brez urejenih robnikov,
urejenih mest za smetnjake, urejenih parkirnih površin,
kakor tudi brez javne razsvetljave. Kdaj bo MO NM
pristopila k reševanju tega dela ulice? Osnutek ureditve so
že pred časom izdelali v Spini d.o.o.

Srečko Vovko
900-0009/2021 - 412
(pisna pobuda)

Delovna uspešnost na MO NM
Pohvalno, da boste redno delavno uspešnost objavili na
oglasni deski pri vodji urada za finance in splošne zadeve
za naslednje tromesečje. Isto lahko naredite za obdobje od
1. julija 2020 do danes. Zato vas še enkrat prosim, da se
objavi ime in priimek zaposlenega, število doseženih točk v
celotnem ocenjevalnem obdobju in višino izplačanih
sredstev, ki so podlaga za izplačilo redne delovne
uspešnosti.

Srečko Vovko
900-0009/2021 - 413
(pisno vprašanje)

Pešpot ob potoku Težka voda
Kdaj bo dograjena pešpot ob potoku Težka voda iz Grma
do Belokranjske ceste?

16.

17.

18.

Župan, mag. Gregor Macedoni, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ter vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 18.13 uri.
Seja je tonsko posneta.

Zapisala:
Maja Gorenc l.r.
višja svetovalka za občinski svet

Mag. Gregor Macedoni l.r.
župan
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