PREDLOG

Številka:
Datum:

9001-4/2018
31. 5. 2018

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 31. maja 2018, ob 16. uri, v sejni dvorani Mestne občine
Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto
30. 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 je obvestil Občinski svet, da so svojo prisotnost na seji opravičili: Matjaž Engel, Stanislav
Galič, Mateja Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, dr. Janez Povh in mag. Mitja Sadek.
Zamudo prihoda na sejo je najavil Alojz Golob.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je župan ob 16.12 uri ugotovil, da je na seji prisotnost z glasovalno napravo potrdilo 20 članic in
članov Občinskega sveta, da je Občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in
odločanjem.
Naknadno sta se seje udeležila še svetnika: Alojz Golob (ob 16.18 – pri 1. točki) in mag. Bojan
Kekec (ob 16.21 – pri 1. točki) tako, da je bilo na seji prisotnih 22 članic in članov Občinskega
sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar (do 19.39), mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Eva Filej Rudman, Alojz
Golob (do 19.39), Boštjan Grobler, Dušan Kaplan (do 19.50), Bojan Kekec, Alojz Kobe (do 19.45),
Jasna Kos Plantan, Peter Kostrevc, Slavko Matko, Alenka Papež, Duško Smajek, Matjaž Smodiš,
mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt (do
19.50), Martina Vrhovnik (do 19.39) in mag. Adolf Zupan.
Opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:
- Matjaž Engel,
- Stanislav Galič,
- Mateja Kovačič,
- dr. Milena Kramar Zupan,
- dr. Janez Povh,
- mag. Mitja Sadek,
- Borut Škerlj, ki je svojo odsotnost opravičil naknadno.
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Odsotni član Občinskega sveta: Uroš Lubej.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
- mag. Gregor Macedoni, župan,
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
- Meta Retar, Vodja Kabineta župana,
- Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
- Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- mag. Jože Kobe, Oddelek za komunalne dejavnosti,
- Marko Drobnjak, Kabinet župana,
- Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
- mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
- Urban Kramar, Kabinet župana,
- Darja Plantan, Oddelek za premoženjske zadeve,
- Suzana Virc, Urad za finance in splošne zadeve,
- Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
c) Ostali prisotni:
- Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, pri 10. točki dnevnega reda,
- dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, pri 4. točki dnevnega
reda,
- mag. Marjan Hribar, direktor Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
pri 11. točki dnevnega reda,
- Gregor Klemenčič, direktor javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o., pri 3. točki
dnevnega reda,
- Albin Kregar, direktor Cerod d. o. o., pri 4. točki dnevnega reda,
- Tjaša Kump Murn, Razvojni center Novo mesto, pri 10. točki dnevnega reda,
- predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
- poročila delovnih teles,
- poročilo župana,
- dopolnitev predloga Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 pri 10.
točki.
Pred sejo je bil na klop posredovan:
- čistopis predloga dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan v skladu z določilom 3. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ni imel predlogov za umik točke z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
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Odbor za gospodarstvo je izglasoval sklep o umiku 10. točke (Predlog Strategije razvoja Mestne
občine Novo mesto do leta 2030) z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto.
Mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, je predstavil sklep odbora glede umika
10. točke: Predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 z dnevnega reda
30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, in sicer iz razlogov:
- ker gre za premalo detajliran dokument, zato je potrebno konkretneje opredeliti cilje, kateri
naj bodo določeni po t. im. "S.M.A.R.T. metodi" (cilji morajo biti natančni, merljivi,
dosegljivi, ustrezni in časovno omejeni),
- manjkajo merilni kriteriji in kazalniki oziroma so pomanjkljivi (npr. po obdobju, financah,
merljivost po posameznih segmentih),
- pri pomembnih ciljih v posameznih stebrih naj se izvedba le-teh določi s končnim rokom
izvedbe,
- manjkajo viri financiranja in zaključena finančna konstrukcija pri posameznih projektih,
- konkretneje dodelati ukrepe za vključenost ranljivih skupin,
- vključiti že obstoječe področne strategije v ta dokument.
Župan je glede predloga Odbora za gospodarstvo za umik 10. točke svetnicam in svetnikom
povedal, da ocenjuje, da je predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
korektno pripravljen za obravnavo in zato kot predlagatelj ne umika te točke z dnevnega reda.
Mag. Miroslav Berger (v imenu svetniške skupine DeSUS), Alojz Kobe (v imenu svetniške skupine
GAS) in mag. Mojca Špec Potočar (v imenu svetniške skupine SMC) so predlagali umik 4. točke
(Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o. – 1. obravnava) z dnevnega
reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Predlagatelji so pobudo za umik
točke tudi ustno obrazložili: mag. Miroslav Berger (gre za ustanovitev novega podjetja, glede
katerega svetniki niso prejeli nobenega elaborata, zato predlog, da se gradivo dopolni z
elaboratom o upravičenosti ustanovitve novega podjetja, še posebej, ker ni razvidno, kaj se bo
zgodilo s CEROD-om), Alojz Kobe (na skupni seji Odbora za komunalo in promet ter Odbora za
okolje in prostor niso prejeli odgovorov na zastavljena vprašanja; občina ima že v tem trenutku 2
podjetji (Komunalo in Cerod), ki se s to zadevo ukvarjata, sedaj pa se ustanavlja še novo podjetje,
ki naj bi bilo svetovalno podjetje – brez zaposlenih; vprašanje, zakaj občina ne pelje zadev preko
obstoječih podjetij in kam se sedaj vozijo smeti), mag. Mojca Špec Potočar (na odborih člani niso
prejeli ustreznih odgovorov; premalo utemeljen prenos tveganja, predlogu nasprotuje).
Župan, mag. Gregor Macedoni je glede predloga za umik 4. točke pojasnil, da nov odlok o CERODBK d. o. o. ne prinaša nobenih finančnih zavez in ne opredeljuje nobene investicije; investicijski
okvir določa občinski svet v proračunu in ta investicija je bila potrjena.
Mag. Miroslav Berger (v imenu svetniške skupine DeSUS) in Alojz Kobe (v imenu svetniške
skupine GAS) sta predlagala tudi umik 9. točke (Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2019 – 1. obravnava) z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto. Predlagatelja sta pobudo za umik točke tudi ustno obrazložila: mag. Miroslav Berger
(letos je volilno leto, s sprejetjem proračuna pa se novemu občinskemu svetu in novemu županu
zveže roke; nov občinski svet bo imel svoje prednostne naloge), Alojz Kobe (nehigienično, da se
proračun sprejema v predvolilnem času in da s tem obremenjuje in zavezuje nov sestav
občinskega sveta, v nasprotnem primeru pa se lahko financiranje izvede po dvanajstinah).
Župan je glede predloga za umik 9. točke pojasnil, da so tudi država in večina občin sprejela
proračun za leto 2019.
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V razpravi za umik 4., 9. in 10. točke z dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto so sodelovali: Boštjan Grobler (pojasnilo glede nastanka in bistvenega pomena
dokumenta strategije razvoja), Dušan Kaplan, mag. Franci Bačar (podpora, da proračun ostane
na dnevnem redu seje) in Jasna Kos Plantan.
Z repliko sta sodelovala: Alojz Kobe in mag. Miroslav Berger (Mestna občina Novo mesto ne
ustanavlja podjetje CERO-DBK z 10.000 euri, ampak gre za 2 mio eurov; občina že ima
ustanovljeno podjetje, ki naj bi isto delalo; glede proračuna ne želi, da bi novi svetniki prevzemali
odgovornosti).
Župan je po razpravi prešel h glasovanju o predlogih za umik posameznih točk z dnevnega reda
30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

1.

ni sprejel
predloga za umik 4. točke:
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o. – 1. obravnava
z dnevnega reda
(predlagatelji: svetniška skupina DeSUS, mag. Miroslav Berger, svetniška skupina GAS, Alojz
Kobe in svetniška skupina SMC, mag. Mojca Špec Potočar)
(9 ZA, 12 PROTI)

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

2.

ni sprejel
predloga za umik 9. točke:
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 – 1. obravnava
z dnevnega reda
(predlagatelja: svetniška skupina DeSUS, mag. Miroslav Berger, svetniška skupina GAS, Alojz
Kobe)
(3 ZA, 17 PROTI)

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

3.

ni sprejel
predloga za umik 10. točke:
Predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
z dnevnega reda
(predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
(5 ZA, 11 PROTI)
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II.
Razširitev dnevnega reda
Župan v skladu s 4. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto ni imel predlogov za razširitev dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto.
Alojz Kobe je v skladu s 6. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto v imenu četrtine članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Alojz Kobe,
Alenka Papež, mag. Mojca Špec Potočar, dr. Milena Kramar Zupan, mag. Miroslav Berger, Slavko
Matko, Bojan Tudija in Duško Smajek) predlagal razširitev dnevnega reda 30. seje Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto s točko:
- Problematika delovanja Mestne občine Novo mesto, predstavljena na novinarski
konferenci dne 14. 5. 2018.
Predlog za razširitev dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je
priloga 1 k temu zapisniku.
Župan je svetnikom pojasnil, da je bil v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto s strani 8 članic in članov občinskega sveta vložen predlog za razširitev
dnevnega reda 30. seje Občinskega sveta z nazivom Problematika delovanja Mestne občine
Novo mesto, predstavljena na novinarski konferenci dne 14. 5. 2018 ter, da je gradivo podpisano
s strani 4 političnih strank. Na večino vprašanj je bilo s strani občinske uprave že odgovorjenih
preko svetniških vprašanj in ni običajno, da se tovrstne tematike vnašajo v delovanje občinskega
sveta.
V razpravi so sodelovali: Alojz Kobe (predstavil razloge za predlog za razširitev dnevnega reda
seje; svetniki ne morejo ravnodušno gledati in pričakujejo, da župan konkretno odgovori na
vprašanja svetnikov in ne samo s pavšalno izjavo), Jasna Kos Plantan (točka ni primerna za
občinski svet; seja občinskega sveta ni primerna za predvolilne obračune med političnimi
strankami).
Po razpravi je župan v skladu s 4. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto prešel h glasovanju o predlogu za razširitev dnevnega reda 30. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

S K L E P, št. 612
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

-

ni sprejel
predloga za razširitev dnevnega reda
30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
z novo točko:
Problematika delovanja Mestne občine Novo mesto, predstavljena na novinarski
konferenci dne 14. 5. 2018.
(7 ZA, 12 PROTI)
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III.
Združitev obravnave točk
Župan in svetniki niso imeli predlogov za združitev obravnave točk z dnevnega reda 30. seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je
župan, mag. Gregor Macedoni, predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.

S K L E P, št. 613
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
30. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Na Brezovici - 2. obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - 1. obravnava
5. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod
in OPPN Brod-Drage« - 1. obravnava
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - 1.
obravnava
7. Predlog odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto - 1. obravnava
8. Predlog Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu - SD
UN Novi trg-2 - 1. obravnava
9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 - 1. obravnava
10. Predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
11. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto - predlog
za skrajšani postopek
12. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo
mesto - predlog za skrajšani postopek
13. Predlog obvezne razlage 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - skrajšani postopek
14. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Novo mesto
15. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2017
16. Premoženjsko - pravne zadeve
16.1 Ukinitev javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo
mesto
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17. Predlog Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo
mesto
18. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Mestni občini Novo mesto za volilno leto 2018
19. Predlog Pooblastila Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto županu za
podpis konvencije županov za podnebne spremembe in energijo
20. Predlog soglasja Mestne občine Novo mesto k predlogu statuta evropskega
neprofitnega združenja »SOLIDA – Mreža mest, temelječih na solidarnosti«
21. Kadrovske zadeve
22. Poročilo župana
23. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
(17 ZA, 2 PROTI)

IV.
Skrajšani postopek
Župan, mag. Gregor Macedoni, je v skladu s 34. členom v povezavi z 91. členom Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predlagal obravnavo 11. in 12. točke po
skrajšanem postopku, in sicer:
11. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto –
predlog za skrajšani postopek,
12. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Ker ni bilo nasprotovanja s strani svetnikov, je župan v skladu s 34. členom Poslovnika
Občinskega sveta predlagal skupno glasovanje o predlogih za skrajšani postopek za 11. in 12.
točko skupaj.

S K L E P, št. 614
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. in 91. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto z večino glasov sprejel

sklep
o sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 11. in 12. točko:
11. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto –
predlog za skrajšani postopek
12. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(21 ZA, 0 PROTI)
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 19. 4.
2018 je bil objavljen na spletni strani.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 615
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 19. 4. 2018
v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Na Brezovici - 2. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor ter
- poročilo s seje Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavala predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Na Brezovici v drugi obravnavi.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 616
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
usklajen predlog sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici
v drugi obravnavi.
2.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gospodarska cona Na Brezovici se objavi v Dolenjskem uradnem listu, in sicer po
pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije o poseganju SD OPPN na območja državnih
prostorskih načrtov.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO – DBK d. o. o. – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- poročilo s seje Odbora za gospodarstvo in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikom delovnih teles, ki so
obravnavala predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO – DBK d. o. o. – 1. obravnava.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Miroslav Berger (gradivo, ki ga je občinska uprava objavila na
spletni strani ni podpisano, zato predlog, da se naj v bodoče objavljajo podpisana gradiva;
problematično upravljanje podjetja preko sveta županov), Alojz Kobe (vprašanje, kje se sedaj
obdelujejo smeti iz Dolenjske in kje se bodo obdelovale v bodoče; Mestna občina Novo mesto je
že sedaj lastnica CEROD-a in zakaj se ne bi te stvari delale na Cerod-u; vprašanje, kaj bo z
obstoječim podjetjem; vprašanje, kje so študije za ustanovitev tega podjetja in koliko bo to občane
stalo; vprašanje, zakaj občina ne investira v svoj center za obdelavo smeti; vprašanje, zakaj se
odstopa od koncepta iz 21. seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto), mag. Franc Bačar
(15. in 19. člen predloga odloka sta problematična, ker se ustanoviteljska upravičenja prenesejo
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na svet županov in v odloku ni najti določb glede občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja
občine – v predlogu odloka je vse odločanje zaprto v osebi župana), mag. Mojca Špec Potočar
(relacija občinski svet – svet županov; vprašanje, ali bo pet posavskih občin, ki niso
ustanoviteljice, dopustilo gradnjo na deponiji oziroma ali je za to predvidena kakšna odškodnina).
Na nekatera vprašanja iz razprave sta podala odgovore Albin Kregar, direktor podjetja CEROD
d. o. o., (pojasnilo o strukturi cene ter odvozu smeti) in župan, mag. Gregor Macedoni (pojasnilo
glede sveta županov, lastništva zemljišč na območju gradnje, cene za uporabnike in cene za
odlaganje, spremembe koncepta ter študije).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 617
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o.
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(12 ZA, 9 PROTI)

K 5. točki
Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla
dolina – zahod in OPPN Brod Drage« – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavala predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina – zahod
in OPPN Brod Drage« – v prvi obravnavi.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 618
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina – zahod
in OPPN Brod Drage«
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
- 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
- Poročilo odbora za davčno politiko, proračun in finance in
- Poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi, in sicer:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 619
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(21 ZA / 0 PROTI)
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K 7. točki
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na seji delovnega
telesa.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo delovnemu telesu, ki je obravnavalo predlog
Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava.
Poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor je podal
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Po poročilu delovnih teles je župan odprl razpravo.
Pri tej točki sta razpravljala: Boštjan Grobler (nesmiselno omejevanje prostora za raztros pepela
pokojnih; pobuda, da se do naslednje obravnave preuči možnost, da se na zasebnih zemljiščih
dovoli raztros pepela, če lastnik zemljišča s tem soglaša) in mag. Franc Bačar (predlog občinski
upravi, da se preuči, ali je zakonsko dopusten raztros pepela na zasebnem zemljišču – predlog
za umik omejitve lokacije prostora za raztros pepela).
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila mag. Jože Kobe, Občinska uprava, podsekretar za
komunalne dejavnosti (pojasnilo glede zakonodajne podlage za raztros pepela) in župan, mag.
Gregor Macedoni (pojasnilo glede vključitve širše javnosti v razpravo glede predloga odloka).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 620
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Predlog Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu
– SD UN Novi trg - 2 – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na seji delovnega
telesa.
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V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo delovnemu telesu, ki je obravnavalo predlog
Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu – SD UN Novi trg - 2 –
prva obravnava.
Poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor je podal
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 621
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta
Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2).
2.
Občina bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podane na
prvi obravnavi, obravnavala in do njih zavzela stališča v sklopu stališč do pripomb,
podanih v času javne razgrnitve.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 – 1. obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti,
- poročilo s seje Odbora za mladino,
- poročilo s seje Odbora za lokalno samoupravo,
- poročilo s seje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti in
- poročilo s seje Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal župan, mag. Gregor Macedoni.
V skladu s poslovniškimi določili je župan po uvodni obrazložitvi dal besedo predsednikom
delovnih teles, ki so obravnavala predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2019 – 1. obravnava.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
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-

-

Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino,
mag. Adolf Zupan, član Odbora za lokalno samoupravo,
mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti.

Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo.
Pri tej točki so razpravljali:
Alojz Kobe:
- zadolženost Mestne občine Novo mesto v začetku mandata je bila cca 12 mio eurov,
konec leta 2018 pa naj bi znašala cca 19 mio eurov – se pravi, da gre za več kot 7 mio
eurov razlike oziroma cca 60 % povečanje zadolženosti;
- dejavnosti občine se lahko financirajo po dvanajstinah;
- vprašanje, zakaj se je nekaterim zavodom povečalo financiranje (skoraj 2,4-x) in kateri so
ti zavodi;
Jiří Volt:
- podoba proračuna – 8 dokumentov je nepraktično in neprimerno, zato pobuda, da se
podoba proračuna izboljša;
- postavke na področju športa – pohvala, da športni klubi dobijo denar hitro, kljub temu
pobuda, da se do druge obravnave preuči možnost, da se ti zneski na teh postavkah
zvišajo za cca 10 %;
- športna infrastruktura – pobuda, da se pokritje zahodne tribune Portoval izvede celovito
in ne samo s pokritjem obstoječih objektov;
- predlog, da se do drugega branja preuči možnost, da se Zavodu za šport, kulturo, mladino
in turizem, kot bodočemu upravljalcu velodroma, zagotovi finančno pomoč za obratovanje
in skrb nove dvorane;
mag. Adolf Zupan:
- različne oblike civilne iniciative dobro delajo tudi za majhne denarje, sredstva za društvo
upokojencev so nespremenjena od lanskega leta;
- sredstva za dotacijo delovanja društvom upokojencev v Novem mestu /DU NM - 201812.950 €/ 25.000,00 €;
- pomoči na domu: Izvajalec DSO Novo mesto - v povprečju 121 - 126 uporabnikov (v
proračunu za čas od 1.6. 2018 in 2019 ni predlagano povečano število ur s strani DSO iz
2.200 na 2.500 ur, ki bi finančno ovrednoteno za čas od 1.6.2018 do
31.12.2018 pomenilo dodatna sredstva v višini 33.000 € . Sedanja subvencija MO NM
je 75,39%. Za dosedanji obseg uporabnikov je pogodbeno število ur zadostovalo, če pa
bo povečano povpraševanje po pomoči potrebnih, bo potreben ukrep – čakalnih vrst
/povečanje je pogojeno z odpravo plačnih omejitev/. Podatek preverjen na DSO NM ./
- preuči se naj možnost povečanja sredstev za šport starejših (ostaja znesek 5.000,00 €;
/DU NM – v letu 2018 3.000, 00 €/;
- v postavki »razne subvencije« - naj se to bolj razdela;
- DU Novo mesto – 3 letni program – Starejši za starejše 2.000,00 €;
- MCD – Hiša sožitja – DU NM – ostaja enako 16.000,00 €;
- Prostofer – RUDI – najem avtomobila in vzdrževanje;
- kateri so nadaljnji konkretni koraki glede oskrbovanih stanovanj (nimamo podatka o
sredstvih za oskrbovana stanovanja. Primerno bi bilo, da bi obravnavali tudi vprašanja
projekta – topli obrok – koliko je koristnikov, kolikšni so stroški in ocena donirane hrane);
- v gradivu za občinsko sejo ni navedb pod proračunskimi postavkami, pod odhodki so
navede samo tri postavke: 412 – Transferji NVO in ustanovam – 1.759.192 €,410Subvencije: 859.000 € in 411- Transferji posameznikom in gospodinjstvom 7.916.170 €;
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pobuda, da se v proračunu natančno opredeli zagotovitev sredstev za nakup prostorov za
Krajevno skupnost Majde Šilc na Jakčevi – ta zaveza je bila že leta 2007 zapisana v
prostorskem aktu;
mag. Miroslav Berger:
- na postavki »urejanje stanovanj za mlade na Glavnem trgu« je predviden znesek, s
katerim bi lahko zgradili več novih stanovanj za mlade, oživljanje mestnega jedra pa bi
počasi nadaljevali;
- sodelovanje občine pri izgradnji oskrbovanih stanovanj – občina mora pri izgradnji
oskrbovanih stanovanj sodelovati z zemljišči – to naj bi bil delež občine pri izgradnji
oskrbovanih stanovanj. Če bo občina samo čakala na odkup zemljišč, potem oskrbovanih
stanovanj nikoli ne bo;
- rekreacija za starejše – znesek na postavki se je znižal in predlog, da se razmisli o
povečanju zneska;
- transferji iz EU in RS (prejeta sredstva v višini cca 17 mio eurov) – tukaj je napaka, moralo
bi pisati predvidena sredstva in ne prejeta sredstva;
- napaka pri kapitalskih naložbah – knjigovodska vrednost Zarje d. o. o. (cca 4,6 mio eurov)
ni pravilna in je verjetno še iz časov, ko je bila Zarja ustanovljena – predlog, da občinska
uprava preveri zakonodajo in po potrebi knjigovodsko vrednost revalorizira in popravi;
- predlog, da se Zarjo d. o. o. vključi pri urejanju stanovanj za mlade;
Marjanca Trščinar Antić:
- predlog, da se pojasni poslovanje Zarje d. o. o. z minusom;
mag. Franc Bačar:
- podpora sprejemu proračuna in temu, da nov mandat začne delo s sprejetim proračunom;
- v proračunu je zanemarjeno podeželje; ti deli občine nimajo predstavnikov v občinskem
svetu;
- problem na podeželju so ceste, ki so bile zgrajene s samoprispevkom krajanov in jih
občina ne vzdržuje v potrebnem obsegu;
- v NRP niso predvideni kanalizacijski sistemi na območjih, ki s tem še niso pokrita;
Bojan Kekec:
- podpora predlogu proračuna;
- pobuda, da občinska uprava do drugega branja preuči možnost, da se začetek investicije
za izgradnjo vodovoda in kanalizacije Gornja Težka voda prestavi v leto 2019 (namesto
2021), ker tam neurejene komunalne odplake vplivajo na vodno zajetje;
Slavko Matko:
- podpora predlogu proračuna,
- pohvala hitremu izvajanju razpisov in razdeljevanju sredstev za športna društva;
Boštjan Grobler:
- v proračunu se povečuje znesek za pomoč na domu starejši populaciji, vendar bo verjetno
v prihodnosti potrebno tega še več;
- pobuda, da se preuči možnosti povečanja sredstev za financiranje takšnih in drugačnih
projektov (drugačnih modelov) za pomoč starejšim občanom.
-

Na razpravo in nekatera vprašanja iz razprave sta odgovorila Katarina Petan, Občinska uprava,
Vodja Urada za finance in splošne zadeve in župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 622
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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predlog
Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019
v prvi obravnavi.
2.
Občina bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podane na
prvi obravnavi, obravnavala in do njih zavzela stališča v sklopu stališč do pripomb,
podanih v času javne razprave.
(18 ZA, 1 PROTI)

K 10. točki
Predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še
poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- poročilo s seje Odbora za družbene dejavnosti,
- poročilo s seje Odbora za mladino in
- poročilo s seje Odbora za gospodarstvo.
Pred sejo je bila na spletni strani glede na predloge, sprejete na seji Odbora za družbene
dejavnosti, objavljena še Dopolnitev Predloga Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do
leta 2013.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikom delovnih teles, ki so
obravnavala predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor,
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
- Marko Dvornik, predsednik Odbora za mladino in
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, je pri tej točki ponovno povzel razloge,
zaradi katerih je odbor sprejel sklep, da se gradivo umakne z dnevnega reda 30. seje Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto.
Po poročilih delovnih teles je župan odprl razpravo.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Adolf Zupan (predlog, da se sprejme zaveza, da se v Strategijo
razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 sprejme zaveza, da se vključi poglavje o
družbeni vključenosti starejših), Alojz Kobe (strategije se spremljajo po tekočem traku, za kar se
porabi veliko davkoplačevalskega denarja), Jiří Volt (potrebna pomoč mestnemu redarstvu, zato
pobuda, da se zaposli več ljudi, ki bodo delali ob vikendih) in Peter Kostrevc (pohvala strategiji;
predlog, da se šolski okoliši ne bi zagrajevali in bi bili tako dostopni tudi za druge občane).
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Na razpravo in nekatera vprašanja iz razprave sta odgovorila Franci Bratkovič, direktor
Razvojnega centra Novo mesto (pojasnilo glede strukture in namena dokumenta) in župan, mag.
Gregor Macedoni (strategija je živa materija, ki se še lahko dopolni z novim stebrom).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 623
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Strategijo razvoja
Mestne občine Novo mesto do leta 2030
v predloženi vsebini z upoštevanjem dopolnitve gradiva.
(17 ZA, 2 PROTI)

K 11. točki
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto
- predlog za skrajšani postopek
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je pri določanju dnevnega reda odločil, da se obravnava
predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto izvede po skrajšanem
postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- poročilo s seje Odbora za gospodarstvo in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Marjan Hribar, direktor Zavoda za šport, kulturo,
turizem in mladino Novo mesto.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikom delovnih teles, ki so
obravnavala predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto – predlog
za skrajšani postopek.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, je opozoril na stališče in pobudo Odbora
za gospodarstvo, in sicer, da Odbor za gospodarstvo na podlagi navedenega stališča predlaga
Občinskemu svetu Metne občine Novo mesto sprejem sklepa, s katerim se uveljavlja začetek
veljave predlaganega odloka s 1. 1. 2019 ter da Odbor za gospodarstvo daje pobudo, da se
ponovno preuči problematika oziroma očitek turističnih ponudnikov, da morajo voditi vzporedno
dve evidenci o nastanitvi gostov; poleg direktnega vnosa na AJPES preko spletne aplikacije še
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vodenje in vpogled v knjigo gostov, ki ga predvideva novi odlok, s ciljem da se dvojna evidenca
odpravi.
Po poročilu delovnih teles je župan odprl razpravo.
Pri tej točki so razpravljali: Jiří Volt (vprašanje glede oprostitve plačila takse; pobuda, da je TIC
ob sobotah odprt dlje), mag. Adolf Zupan (predstavil dileme turističnih ponudnikov glede predloga
odloka: 1. predlog odloka zahteva od ponudnikov vodenje in vpogled v knjigo gostov, ki ne obstaja
več – njeno vlogo je prevzel AJPES, 2. problematična je uveljavitev odloka s 1. 7. 2018 - dvom
glede dviga takse med letom, 3. predlog za ustanovitev strokovnega sveta za turizem pri Zavodu
Novo mesto), Alojz Kobe (nasprotovanje dvigu takse), Boštjan Grobler (primerjava z drugimi
mestnimi občinami), Marjanca Trščinar Antić (premalo govora o kvaliteti turistične ponudbe za to
ceno) in mag. Mojca Špec Potočar (predlog, da se začne z novo takso s 1. 1. 2019 in se s tem
prisluhne pobudi turističnih delavcev).
Na razpravo in vprašanja iz razprave sta odgovorila mag. Marjan Hribar, direktor Zavoda za šport,
kulturo, turizem in mladino ter župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 624
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Amandma k
predlogu odloka
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto
(predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
V Predlogu Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto se v prvem
odstavku 12. člena in v 13. členu datum uveljavitve »1. 7. 2018« nadomesti z datumom »1.
1. 2019«
(12 ZA, 10 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(21 ZA, 1 PROTI)
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
ODLOK
o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod točko I.
(20 ZA, 1 PROTI)
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K 12. točki
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto –
predlog za skrajšani postopek
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je pri določanju dnevnega reda odločil, da se obravnava
predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto izvede po
skrajšanem postopku.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na sejah delovnih
teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto
– predlog za skrajšani postopek.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo prijav k razprav.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 625
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(21 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)
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K 13. točki
Predlog obvezne razlage 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik in
− poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali predlog obvezne razlage.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik,
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor – poročilo s skupne seje Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 626

I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog Obvezne razlage
1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh.
popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh.
popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15- v nadaljevanju: OPN)
v naslednjem besedilu:
»Za stavbo iz 1. in 3. alineje 4. odstavka 74. člena OPN in objekt iz 4. alineje 4. odstavka 74.
člena OPN se šteje stavba, gradbeno inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z
gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih
proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in
napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta.«
v predloženi vsebini v prvi obravnavi.
(20 ZA, 0 PROTI)
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II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh.
popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh.
popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15- v nadaljevanju: OPN)
v naslednjem besedilu:
»Za stavbo iz 1. in 3. alineje 4. odstavka 74. člena OPN in objekt iz 4. alineje 4. odstavka 74.
člena OPN se šteje stavba, gradbeno inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z
gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih
proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in
napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta.«
v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
seji delovnega telesa.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsedniku delovnega telesa, ki je
obravnavalo predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Novo mesto.
Poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor je podal
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 627
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
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uradno prečiščeno besedilo
Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini.
(17 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. za leto 2017
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 in
- poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. za leto 2017.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in prostor
ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljal Jiří Volt (pohvala odzivnosti javnega podjetja Komunala Novo mesto d.
o. o.).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 628
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil
Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. za leto 2017.
(17 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Premoženjsko-pravne zadeve
K 16.1 točki
Ukinitev javnega dobra na nepremičninah na območju 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 in
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-

poročilo s skupne seje Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.

Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali ukinitev javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance in
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in prostor
ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je razpravljal mag. Miroslav Berger.
Odgovor na vprašanje iz razprave je podal župan, mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 629
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ugotovitvi, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine katastrska občina 1479
Brusnice, parcela 3775/2, ter ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah:
- katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 1246/1 (ID 4058053),
- katastrska občina 1479 Brusnice, parcela 3775/2 (ID 6513804).
(18 ZA, 0 PROTI)

K 17. točki
Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih
v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za lokalno samoupravo in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikoma delovnih teles, ki sta
obravnavali Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo
mesto.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− mag. Adolf Zupan, član Odbora za lokalno samoupravo in
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− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Mag. Franc Bačar je na seji predsedujočemu predložil pisni predlog, podpisan s strani 10
svetnikov, za spremembo 20. točke 2. člena Predloga Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih v Mestni občini Novo mesto, in sicer tako, da ima Krajevna skupnost Stopiče 7 članov,
ki se volijo v 4 volilnih enotah. Volilne enote obsegajo naselja in naslednje število članov sveta:
- Stopiče, Plemberk, Verdun, Črmošnjice pri Stopičah in Šentjoš – 3 člani,
- Gornja Težka Voda in Dolnja Težka Voda – 2 člana,
- Veliki Orehek, Mali Orehek, Hrib pri Orehku in Brezovica pri Stopičah – 1 član,
- Hrušica in Pangerč Grm – 1 član.
Predlog za spremembo 20. točke 2. člena Predloga Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih v Mestni občini Novo mesto je priloga 2 k temu zapisniku.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Franc Bačar (razlogi za predlog za spremembo 20. točke 2. člena
Predloga Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto), Alojz
Kobe (podpora predlogu, da bi se moralo izbirati kandidate po več volilnih enotah), mag. Adolf
Zupan, mag. Mojca Špec Potočar (potrebno sistemsko pristopiti k možnosti, da bi več krajanov
lahko sodelovalo in bo dala kasneje pobudo).
Odgovor na vprašanje iz razprave je podal župan, mag. Gregor Macedoni (že pred nekaj tedni
sprejel pobudo, da se pri krajevnih skupnostih preveri, kje bi bilo smiselno pristopiti k bolj pravični
ureditvi volitev v svete KS glede na prostorsko pokritost KS. Imamo aktivno pobudo samo iz
Krajevne skupnosti Stopiče, taka potreba pa bi lahko bila pri cca. petih, šestih krajevnih
skupnostih, ki imajo več naselij, vendar pa se sam zavzema za maksimalno razmerje 1:2 glede
na število občanov, ki jih pokriva posamezen član sveta KS. Tak dokument pa je potrebno sprejeti
do razpisa lokalnih volitev in je bila odločitev, da se predlaga taka ureditev o določitvi volilnih enot,
da ne bi imeli težav pri izvedbi volitev v občinski svet. Prav bi bilo, da se pridobijo povratne
informacije s strani vseh petih, šestih krajevnih skupnosti ter se tak morebitni predlog pripravi do
naslednje seje OS).
Z repliko je sodeloval: mag. Franc Bačar (strinjanje z županovim predlogom in predlog, da se z
drugimi krajevnimi skupnostmi to uredi do naslednje seje občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 630
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Sklep
o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto
v predloženem besedilu.
(19 ZA, 0 PROTI)
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K 18. točki
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v Mestni občini Novo mesto za volilno leto 2018
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik in
- poročilo s seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednikom delovnih teles, ki so
obravnavala Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Novo mesto za volilno leto 2018.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik in
- Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik je opozorila na dodatni
sklep komisije, in sicer, da Komisija za statut in poslovnik predlaga naslednji redakcijski popravek
v predlogu sklepa:
- v 4. členu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Novo mesto se v prvem stavku za besedno zvezo »0,12 EUR za vsak dobljeni glas«
postavi piko.
Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je opozoril,
da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje naslednje pripombe in
predloge k predlogu sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Novo mesto za volilno leto 2018: v 4. členu se za besedno zvezo »0,12 EUR za vsak
dobljeni glas« postavi piko; glede na s strani Občinske uprave pridobljeno mnenje Ministrstva za
javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, pa komisija odstopa od predloga, da se drugi
stavek 4. člena glasi: »Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena dodatno do povračila stroškov v višini 0,12
EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.«
Pri tej točki sta razpravljala: mag. Miroslav Berger (vprašanje glede višine zneskov) in Alojz Kobe
(vprašanje, ali v primeru drugega kroga županskih volitev, kandidatu pripada nadomestilo tudi za
prvi krog ali samo za drugi krog; glede na pridobljeno mnenje ministrstva se izplača samo za drugi
krog, zdaj pa se je izplačalo za oba kroga).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 631
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
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o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v Mestni občini Novo mesto za volilno leto 2018,
v predloženem besedilu z upoštevanjem redakcijskega popravka.

(20 ZA, 0 PROTI)

K 19. točki
Predlog Pooblastila Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto županu
za podpis konvencije županov za podnebne spremembe in energijo
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednicama delovnih teles, ki sta
obravnavali Predlog Pooblastila Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto županu za podpis
konvencije županov za podnebne spremembe in energijo.
Poročili s sej delovnih teles sta podali:
- Marjanca Trščinar Antić, predsednice Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Marjanca Trščinar Antić, predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, je
opozorila na dodatni sklep Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, in sicer da
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto predlaga, da sprejme sklep, da se je Občinski svet Mestne občine Novo mesto seznanil z
vsebino konvencije županov za podnebne spremembe in energijo in soglaša, da Mestna občina
Novo mesto pristopi h konvenciji, župana Mestne občine Novo mesto pa pooblasti, da konvencijo
podpiše.
Pri tej točki so razpravljali: mag. Miroslav Berger (vprašanje glede težav pri znižanju emisij), Alojz
Kobe (neresen predlog zmanjšanja emisij CO2 za 40 %) in Peter Kostrevc (vprašanje, kaj je
osnova za zmanjšanje emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov).
Na razpravo in vprašanja iz razprave sta odgovorila mag. Nataša Jakopin iz Kabineta župana,
višja svetovalka za protokol in mednarodne odnose in župan, mag. Gregor Macedoni.
Župan je po razpravi predlagal, da se glasuje o sklepu, ki ga je oblikovala in predlagala Komisija
za medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 632
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
z vsebino konvencije županov za podnebne spremembe in energijo
in soglaša, da Mestna občina Novo mesto pristopi h konvenciji,
župana Mestne občine Novo mesto pa pooblasti, da konvencijo podpiše.

(19 ZA, 1 PROTI)

K 20. točki
Predlog Soglasja Mestne občine Novo mesto k predlogu statuta evropskega neprofitnega
združenja »SOLIDA – Mreža mest, temelječih na solidarnosti«
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- poročilo s seje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in
- poročilo s seje Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna, ker je bilo gradivo podrobno obravnavano na
sejah delovnih teles.
V skladu s poslovniškimi določili je župan dal besedo predsednicama delovnih teles, ki sta
obravnavali Predlog Soglasja Mestne občine Novo mesto k predlogu statuta evropskega
neprofitnega združenja »SOLIDA – Mreža mest, temelječih na solidarnosti«.
Poročili s sej delovnih teles sta podali:
- Marjanca Trščinar Antić, predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki je razpravljal: mag. Bojan Kekec (vprašanje, ali se rešuje situacija legalnih ali ilegalnih
vstopov; vprašanje glede plačila članarine).
Odgovore na vprašanja iz razprave je podala mag. Nataša Jakopin iz Kabineta župana, višja
svetovalka za protokol in mednarodne odnose.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel

S K L E P, št. 633
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil
s predlogom
statuta evropskega neprofitnega združenja
»SOLIDA – Mreža mest, temelječih na solidarnosti« in z njim soglaša.
(17 ZA, 0 PROTI)
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K 21. točki
Kadrovske zadeve
K 21.1. točki
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki je razpravljal Dušan Kaplan (neprimernost enega kandidata).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel naslednji

S K L E P, št. 634
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Suzano Hočevar,
Simona Judeža,
Antona Progarja,
za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
za mandatno obdobje štirih let.
(16 ZA, 0 PROTI)

K 21.2. točki
Predlog sklepa o prenehanju funkcije namestnice članice posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti in
imenovanju nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije
Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel naslednji

S K L E P, št. 635
o prenehanju funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije Mestne
občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti in imenovanju
nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti

I.
Duški Balažek, Cesarjeva ulica 20a, 8000 Novo mesto, je v skladu s 25. členom Zakona o
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 –
odl. US in 23/17; ZVDZ) prenehala funkcija namestnice članice v posebni občinski volilni
komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

II.

imenuje
Marka Stojanoviča, Brezje 2, 8000 Novo mesto,
za nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti do izteka mandata posebni
občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske
skupnosti.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 21.3. točki
Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Kmetijska šola Grm in
biotehniška gimnazija zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel naslednji
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S K L E P, št. 636
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje
k imenovanju kandidatke Vide Hlebec
za ravnateljico organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
za mandatno obdobje petih let.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 21.4. točki
Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Dijaški in študentski dom
zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel naslednji

S K L E P, št. 637
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje
k imenovanju kandidatke Martine Kralj
za ravnateljico organizacijske enote Dijaški in študentski dom
zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
za mandatno obdobje petih let.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 21.5. točki
Informacija o izstopu občinskega svetnika iz svetniške skupine Slovenija za vedno
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo v poslovniškem roku
objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
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Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo prijav k razpravi.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel naslednji

S K L E P, št. 638
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je seznanil
z izstopom svetnika Dušana Kaplana iz svetniške skupine
Slovenija za vedno v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
(16 ZA, 0 PROTI)

K 22. točki
Poročilo župana
Poročilo o aktivnostih župana je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred
sejo.
Ustno poročilo pri tej točki je na seji podal 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 in aktivnostih
Mestne občine Novo mesto.

K 23. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.

Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in članov
Občinskega sveta, podane na 29. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
vprašanja in pobude:
1.

9001-3/2018 - 500 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost
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2.

9001-3/2018 - 501 Izgradnja priključka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji Vrh,
HŠ 18

3.

9001-3/2018 - 502 Ažurirano objavljanje podatkov o poteku obnove mestnega
jedra na spletni strani občine

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9001-3/2018 - 503 Ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru
9001-3/2018 - 504 Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih
površin
9001-3/2018 - 505 Odstranitev viseče pločevine na Ločenskem mostu
9001-3/2018 - 506 Pometanje in vzdrževanje cest v primestnih KS
9001-3/2018 - 507 Odstop MO NM od projekta CeROD II
9001-3/2018 - 508 Zamenjava zarjavelih košev za smeti in namestitev dodatnih
novih košev za smeti ter za pasje iztrebke
9001-3/2018 - 509 Računi za pogrebne storitve

Na pobudo je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni na sami seji (Pred kratkim je bila na tem
področju sprejeta nova zakonodaja, občina pa je že pristopila k celoviti ureditvi te javne
gospodarske službe, ki bo v kratkem predstavljena tudi Občinskemu svetu).
9001-3/2018 - 510 Umestitev nove postaje za izposojo koles in polnilnice za
11.
električna kolesa na novem parkirišču pri Splošni bolnišnici NM
Na pobudo je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni na sami seji (predlagal, da bolnišnica
posreduje uradni dopis s to pobudo, da bo občina lahko takoj odreagirala in pristopila k izvedbi,
glede na to, da ima bolnica že predviden tudi prostor.)
9001-3/2018 - 511 Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev
12.
13.

9001-3/2018 - 512 Nove zaposlitve v MO NM v času sedanjega županovega
mandata

14.

9001-3/2018 - 513 Svetovalne pogodbe, sklenjene v času sedanjega županovega
mandata

15.

9001-3/2018 - 514 Rekonstrukcija Glavnega trga - ponovitev pobude in vprašanja
9001-3/2018 - 515 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

16.
17.

9001-3/2018 - 516 Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji
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18.

9001-3/2018 - 517 Športnik leta 2017 – spregledana športnica

19.

9001-3/2018 - 518 Zamuda z izgradnjo Glavnega trga in zamuda z odprtjem
južnega dela trga

20.

9001-3/2018 - 519 Požarna varnost, dostop za invalide in reševalna vozila na
vzhodni del starega mestnega jedra Novega mesta

II.
Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na 30. seji Občinskega sveta
dne, 31. 5. 2018 podali naslednja vprašanja in pobude:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

mag. Adolf Zupan
in Slavko Matko
Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku
9001-4/2018 - 520 Vprašanje, zakaj se na območju Podbreznika ne čistijo
(ustno vprašanje) pločniki in kolesarske steze.
Še vedno je nepometenega veliko peska, ki je ostal od
zimskega posipavanja; ta pa je sedaj ovira in predstavlja
nevarnost poškodbe predvsem za kolesarje (in ostale
udeležence: pešce, rolkarje, vožičke).
Matko: lokalne ceste v izven mestnih KS-ih se prepočasi
čistijo (pometanje pločnikov).
mag. Miroslav Berger in
mag. Mojca Špec Potočar Zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu občine za
9001-4/2018 - 521 investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center
(ustna pobuda) Pobuda, da se z rebalansom proračuna v letošnjem letu
zagotovijo sredstva za najnujnejša investicijska in
vzdrževalna dela na OŠ Center.
mag. Mojca Špec Potočar
9001-4/2018 - 522 Županovo poročilo
(ustna pobuda) Pobuda, da se vsebinsko županovo poročilo, ki ga predstavi
župan na vsaki seji Občinskega sveta, opremi tudi s
številčnimi podatki.
mag. Mojca Špec Potočar
9001-4/2018 - 523 Priprava sistemskih rešitev za volitve članov v Svete KS
(ustna pobuda) Pobuda za pripravo sistemskih rešitev za volitve članov v
Svete krajevnih skupnosti, predvsem primestnih, kjer so
KS-i večinoma sestavljeni iz večjega števila vasi.
Po zdajšnjem sistemu so izvoljeni predstavniki v Svet KS le
iz ene ali dveh vasi, ostale vasi pa svojih predstavnikov
nimajo.
mag. Mojca Špec Potočar
9001-4/2018 - 524 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2018 - 511
(ustna pobuda) (Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev)
Pobuda, da se svetniški odgovor, št. 9001-3/2018 - 511
(Analiza črpanja EU sredstev) dopolni še z viri sredstev.
Vesna Vesel
9001-4/2018 - 525 Ureditev peš poti skozi gozd Portoval
(ustna pobuda) Pobuda za ureditev peš poti, ki vodijo skozi gozd Portoval.
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Nekaj poti je neprehodnih, saj so zasute z odpadnim
drevjem, zato pobuda, da se to počisti in ponovno omogoči
prehod uporabnikom gozda.
Župan 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.
Župan je sejo zaključil ob 20.10 uri.
Seja je tonsko posneta.

Zapisala:
Maja Gorenc,
višja svetovalka

Mag. Gregor Macedoni,
župan

Prilogi k zapisniku:
- Predlog za razširitev dnevnega reda 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto z dne, 30. 5. 2018 (priloga 1),
- Spreminjevalni predlog k Predlogu Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih
v Mestni občini Novo mesto (priloga 2).
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