PREDLOG

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 11.
julija 2013, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.

K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti
V skladu z drugim odstavkom 28. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.09 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 37. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno sta se seje udeležila dva svetnika, in sicer Bojan Kekec (16.30) ter Ivan Grill
(16.59), tako da je bilo na seji prisotnih skupaj 29 članic in članov Občinskega sveta.
Navzoči:
a) članice in člani Občinskega sveta:
mag. Franci Bačar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič,
Ivan Grill, Nežka Ivanetič, Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar
Zupan, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak,
Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina Vrhovnik
in mag. Renata Zupančič.
Opravičeno odsoten: Rafko Križman
b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto;
• predstavniki občinske uprave:
− Borut Novak, direktor občinske uprave,
− Sandra Boršič, v.d. vodje Kabineta župana,
− Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
1

PREDLOG
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
Darja Plantan, vodja Urada za davke,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Janja Novosel Breščak, Oddelek za prostor,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje,
Nives Janko, Oddelek za informatiko,
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
− Peter Žibert, Dolnov, d.o.o., (pri 3. točki),
− Dušan Granda, Topos, d.o.o. (pri 4. točki),
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. (pri 4. točki),
− predstavniki medijev.
Župan je obvestil članice in člane Občinskega sveta o objavljenih gradivih za sejo, in sicer:
− da so bila v skladu s poslovniškimi določili na spletni strani v poslovniških rokih
objavljena gradiva za vse točke dnevnega reda, razen naslednjih gradiv, ki so bila
objavljena en dan prej in na dan seje:
− poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (kadrovske zadeve),
razen točke 13.3.,
− poročila delovnih teles,
− amandma k 6. točki dnevnega reda,
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja.
Na klop pred sejo pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
- čistopis dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
- 2. poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (kadrovske
zadeve) za točko 13.3,
- odgovor občinske uprave na stališča Odbora za davčno politiko, proračun in finance
ter Odbora za komunalo in promet za točko 7,
- mnenje Krajevne skupnosti Bršljin k odprtju igralnice v Bršljinu,
- nov Statut Mestne občine Novo mesto in Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ter
- memorandum Težave in pasti pri ustvarjanju univerze v regiji odličnosti, ki ga je izdala
Dolenjska akademska pobuda.
Gradivo za 5. točko dnevnega reda Prerazporeditev sredstev v proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2013 je bilo v skladu s predlogom Odbora za davčno politiko, proračun in
finance prekategorizirano v Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2013 – skrajšani postopek.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika umaknil naslednji točki s predloga dnevnega
reda:
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točka 13: Soglasje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto k prodaji delnic
JELG in
točka 14: Univerza v Novem mestu.

V razpravi so sodelovali:
dr. Vida Čadonič Špelič: predlog za umik 12. točke s predloga dnevnega reda – Soglasje
lokalne skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti v Mestni občini Novo mesto: premalo
obrazložitve; moralno in etično sporno; morala bi biti pripravljena študija, kaj bi odprtje
igralnice pozitivnega prineslo Novemu mestu.
Gregor Macedoni: vprašanje, kaj se dogaja z Mestno občino Novo mesto: že na sejah
odborov se je razpravljalo o umiku dveh točk z dnevnega reda zaradi neprimerno
pripravljenega gradiva; na seji se bo razpravljalo tudi o izdaji soglasja za direktorja knjižnice,
za katero delovno mesto kandidira sedanji direktor občinske uprave; v zvezi z naštetim
pričakuje pojasnilo.
Mag. Miroslav Berger: podpora predlogu, da 12. točka ostane na dnevnem redu in se o njej
razpravlja; pobuda, da se točka vsebinsko zavrne, ker igralnica ne spada v to okolje.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
II.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal obravnavo točk iz predloga dnevnega
reda po skrajšanem postopku:
točka 5: Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2013 in
točka 7: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni: vprašanje, kakšne proceduralne postopke se krši s prekategorizacijo
gradiva pri 5. točki predloga dnevnega reda?
Na vprašanje je odgovoril župan Alojzij Muhič.
S K L E P št. 485
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o obravnavi točk po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval po skrajšanem postopku
naslednji točki s predloga dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto:
- točko 5: Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2013 in
- točko 7: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto.
(22 ZA, O PROTI)
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III.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave podtočk od 11.1 do
11.6 predloga dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 486
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 38. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo za podtočke
od 11.1 do 11.6
(25 ZA, 0 PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 487
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov določil naslednji
dnevni red
23. seje Občinskega sveta Mestne občini Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto
3. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina zahod – druga obravnava
4. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN
Kosova dolina brez poprejšnje spremembe OPN MONM
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2013 – skrajšani postopek
6. Predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – druga
obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2013
9. Predlog kodeksa delovanja in ravnanja članov Občinskega sveta Mestna občina
Novo mesto
10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih Mestne občine Novo mesto
11. Premoženjsko – pravne zadeve
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12.
13.

14.
15.

11.1 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičnini parc. št. 2027/4, k.o. 1489 – Cerovec
11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2342/2, k.o.
1491 – Lakovnice
11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 604/6, 610/8 in 610/11, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem
mestu
11.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1042/4 in
1042/5, obe k.o. 1455 – Bršljin
11.5 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1043/3 in
1043/4, obe k.o. 1455 – Bršljin
11.6 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 956/2, k.o.
1456 – Novo mesto
11.7 Tretja dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2013
Soglasje lokalne skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti v Mestni občini Novo
mesto
Kadrovske zadeve
13.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
13.2 Predlog mnenja k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Novo mesto
13.3 Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(26 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: pobuda, da se v bodoče vse izrečeno na seji zapiše v zapisnik.
Na pobudo v razpravi je odgovoril župan, Alojzij Muhič (po poslovniku to ni potrebno;
predlog, da razpravljalec že v razpravi izrazi zahtevo, da je določena izjava zapisana v
zapisniku).
S K L E P št. 488
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov
potrdil
zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 30. 5. 2013
v predloženi vsebini.
(26 ZA, 0 PROTI)
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K 3. točki
Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina –
zahod – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še poročilo delovnih teles, in sicer
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, je na seji podal poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 489
Občinski svet je brez razprave sprejel
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajeni predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina – zahod in ga sprejel z
odlokom
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod v predloženem
besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto.
(24 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zavezuje župana in občinsko upravo, da v
roku dveh let uredi stalni dostop in ukine začasni dostop na gradbišče.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN
Kosova dolina brez poprejšnje spremembe OPN MONM
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev sta na seji podali Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Mateja
Kaudek, Topos, d.o.o.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
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mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, ki je na seji podal poročilo s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.

V razpravi so sodelovali:
Mojca Novak: v imenu krajanov iz tega okolja pripomba, da občina spreminja strokovna
izhodišča zaradi prilagajanja investitorjem; predlog, da se izvede javni natečaj; kakšna je
razlika med javnim natečajem in zbiranjem variantnih rešitev; uprava naj utemelji, ali je
spreminjanje strokovnih podlag strokovno in upravičeno.
Gregor Macedoni: podpora predlogom M. Novak; predlog, da se pogoji/kriteriji za pozidavo
na tem območju ne zmanjšujejo.
Matic Vidic: v obravnavanih prostorskih aktih ni zaslediti umestitve cerkvenega objekta.
Alojz Turk: proceduralno vprašanje: če svetniki glasujejo o predlogu M. Novak, ali to pomeni,
da je prvotni predlagani sklep temu kontradiktoren.
Franci Beg: ali glede na obrazložitev občinske uprave o razliki med javnim natečajem in
zbiranjem variantnih rešitev izhaja, da se iz javnega natečaja izločijo mladi arhitekti, ki so še
brez referenc.
Na vprašanja v razpravi je odgovarjala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
S K L E P št. 490
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P,
da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev OPN Mestna občina
Novo mesto z OPPN glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom Poslovna cona Kosova dolina
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prve
in druge alineje 1. odstavka 56. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09,80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12,57/12
ZUPUDPP-A,109/12, 35/12-Skl.US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju ZPNačrt) glede
spremembe prostorsko izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom Poslovna cona Kosova dolina, ki se nanaša na spremembo določil glede
obveznosti pridobitve celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih strokovnih rešitev z javnim natečajem, brez poprejšnje spremembe
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.
2. Ugotovitev se navede v skladu s četrtim odstavkom 57. člena ZPNačrt v Sklepu o
spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Kosova dolina, ki se ga objavi v Uradnem listu
RS.
(19 ZA, 6 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2013 – skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani sedem dni pred sejo, na dan seje pa še poročila
delovnih teles občinskega sveta, in sicer
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Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za komunalo in promet ter
Odbora za družbene dejavnosti.

Pred sejo je bilo gradivo na predlog Odbora za davčno politiko, proračun in finance
prekategorizirano v predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu MONM za leto 2013.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo.
Poročila delovnih teles so na seji podali
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet, in
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: podpora rebalansu; potreben je celovit rebalans tudi za druga proračunska
področja.
Dr. Vida Čadonič Špelič: ali bo z rebalansom proračuna dovolj denarja za socialne transferje
na področju osnovnih šol in socialnega varstva; postavka Košnja trave v višini 100.000 EUR
je previsoka.
Gregor Macedoni: prošnja za pojasnilo za obrazložitev postavke Košnja trave v višini
100.000 EUR.
Ivan Bukovec: v KS Majde Šilc, kjer živi, je bilo letošnjo zimo podrtih 35 dreves, ki so
poškodovala kanalizacijo, strehe blokov, idr.; izvajalec javne službe Trata, d.o.o., je delo
opravil korektno in dobro; neodgovorno obnašanje države do vzdrževanja cest.
Franci Beg: kakšna je bila finančna obveznost pri proračunski postavki Evropska prestolnica
kulture v mesecu decembru 2012, pa ni bila takrat plačana in zato prenesena v letošnje leto;
za kakšen namen je povečanje proračunske postavke pri Anton Podbevšek teatru za 68.000
EUR; ali sta ta dva zneska dokončna zneska za poplačilo obveznosti iz obeh pogodb.
Slavko Gegič: zimska služba ni dobro opravila svojega dela; kdo opravlja dejavnost košnje
trave v MO NM in kdo bo prejemnik predvidenih 100.000 EUR za ta namen.
Dr. Vida Čadonič Špelič (replika): pričakuje zagotovilo, da bo ob prerazporeditvi sredstev z
rebalansom še vedno ostalo dovolj sredstev za socialne transferje in materialne stroške
osnovnih šol in vrtcev.
Ivan Bukovec (replika): predlog, da se ob velikih snežnih padavinah po zgledu tujine cesta za
čas čiščenja zapre in temeljito očisti ter samoorganiziranje za dovozne poti.
Bojan Kekec: če gre za neplanirana dela, bi morale biti postavke drugače obrazložene; ali ni
tudi to prelivanje denarja iz ene dejavnosti v drugo; komunalne dejavnosti so na slabšem; ali
se s kreditom za Cerod plačuje tekoča poraba; potrebno je bolj kvalitetno načrtovanje
proračuna.
Mag. Franci Bačar: težko si bo v prihodnje privoščiti zimsko službo v takem obsegu in po
takšnih standardnih kot sedaj, ker ne bo denarja; prevelika poraba soli.
Na vprašanja v razpravi so odgovarjali Alojzij Muhič, župan, Borut Novak, direktor občinske
uprave, Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo, in mag. Jože Kobe, vodja
Urada za GJS in promet.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 491
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I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog odloka
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v predloženi vsebini.
(25 ZA, 1 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v predloženi vsebini.
(24 ZA, 1 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
– druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še amandma (redakcijski popravek) ter poročilo Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je na seji podal Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in
promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 492
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Amandma
k predlogu odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
V preambuli predloga odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
se za 14. členom doda še 26. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Novo mesto.
II.
ODLOK
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 7. točki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje pa še dopolnitev gradiva z odgovorom na stališča Odbora za davčno politiko, proračun
in finance ter Odbora za komunalo in promet in poročila delovnih teles občinskega sveta, in
sicer:
Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Darja Plantan, vodja Urada za davke.
Poročila delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: vprašanje zavarovanja plačila komunalnega prispevka na obroke z bančno
garancijo; smiselno, da bi bila garancija v samem objektu ali drugi nepremičnini.
Gregor Macedoni: upoštevanje pripombe, podane na matičnem odboru, glede vsebinskih
popravkov v gradivu.
Alojz Turk: strinjanje z županovim predlogom.
Na razpravo in vprašanja sta na seji odgovarjala Alojzij Muhič, župan, in Darja Plantan, vodja
Urada za davke.
Po razpravi je občinski svet z večino glasov sprejel
S K L E P št. 493
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
spremembe in dopolnitve
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.

V 2. členu se doda nov odstavek, s katerim se pri plačilu komunalnega prispevka
uvede dodatna kategorija od 10.000 do 50.000 EUR in uvede možnost plačila na dva
obroka.
V prvem stavku četrtega odstavka 2. člena se spremeni dikcija tako, da se
investitorju omogoči odločitev o obročnem plačilu v fazi postopka za odmero, ne pa
že ob podaji vloge za odmero komunalnega prispevka.
V zadnji vrstici petega odstavka 2. člena se dopolni besedilo tako, da se v
predzadnji vrstici beseda "plačila" nadomesti z besedama "za plačilo".
(23 ZA, 0 PROTI)
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II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
z upoštevanjem sprejetih sprememb in dopolnite v pod točko 1.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer
Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Odbora za komunalo in promet,
Odbora za okolje in prostor,
Odbora za gospodarstvo in
Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo.
Poročila delovnih teles so podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, ki je na seji podal poročilo s
skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Vanja Kolenc: pojasnilo za optimistično zastavljen plan realizacije proračuna za leto 2013.
Gregor Macedoni: vprašanje glede proračunske postavke za Razvojno izobraževalni center.
Slavko Gegič: pri proračunskih postavkah parkovna oprema, ureditev pešpoti, kolesarske
steze, mestno jedro, okoljevarstvo, za ureditev zelenih površin v Portovalu je realizacija v
prvem polletju ničelna; vprašanje odprtja kopališča na reki Krki.
Bojan Kekec: ali ima občinska uprava predvideno projekcijo realizacije proračuna ob
zaključku leta.
Andrej Resman: določene postavke so planirane nerealno, npr. postavka prodaja zemljišč in
nematerialnega premoženja.
Na vprašanja na seji je odgovarjal Borut Novak, direktor občinske uprave.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 494
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
poročilo
o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2013
z upoštevanjem podanih pripomb.
(27 ZA, 0 PROTI)
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K 9. točki
Predlog kodeksa delovanja in ravnanja članov Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročila delovnih teles občinskega sveta, in sicer
- Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- Odbora za gospodarstvo in
- Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Poročila delovnih teles so podali
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo,
Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Matic Vidic: pobuda, da vsi svetniki in ostali člani voljenih teles kodeks podpišejo in na tak
način simbolično potrdijo sprejem pravil kodeksa; pobuda za ustanovitev častnega
razsodišča in imenovanje častnih občanov v ta organ.
Ivan Bukovec: podpora kodeksu; pobuda, da kodeks sprejmejo tudi občinski uslužbenci.
Dr. Vida Čadonič Špelič: gre za simbolen dokument in za vrednote; podpora M. Vidicu, da se
kodeks podpiše; podpora kodeksu.
Franci Beg: podpora kodeksu; načela in standardi naj bodo zavezujoči, npr. s podpisom
kodeksa; opredeljeno naj bo tudi ravnanje v primeru nespoštovanja kodeksa (častno
razsodišče oziroma druga oblika).
Gregor Macedoni: predlog za spremembo naslova kodeksa (upoštevati širše imenovane
člane voljenih teles, ne le svetnike); razmislek o spremembi dikcije v 13. členu; v času do
drugega branja naj se razmisli, ali je kodeks v taki obliki res potreben.
Milena Bartelj: mnenje, da nekateri svetniki s svojim ravnanjem že sedaj kršijo načela
kodeksa.
Na razpravo je odgovarjal Alojzij Muhič, župan (predlog kodeksa je pripravljen na podlagi
sklepa Občinskega sveta).
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel naslednje sklepe
S K L E P št. 495
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme kodeks delovanja in ravnanja
članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.
2.
Pripravljalec do druge obravnave preuči pripombe in predloge k predlogu kodeksa
delovanja in ravnanja članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, podane v
(18 ZA, 5 PROTI)
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K 10. točki
Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino.
Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal poročilo s seje Odbora za
družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: koliko bodo starši na koncu leta več plačali oziroma koliko bodo dejansko
plačali?
Mojca Novak: od kdaj naprej po objavi v Uradnem listu bo ta sklep veljal?
Gregor Macedoni: pohvala gradivu in odzivnosti občinske uprave.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel sklep
S K L E P št. 496
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog spremembe Sklepa o
določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto in
združitev sklepov o določitvi cen programov vrtcev št. 41/08, 8/09 in 75/12 v skupnega
v predloženi vsebini.
(25 ZA, O PROTI)

K 11. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
11.1 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičnini parc. št. 2027/4, k.o. 1489 – Cerovec
11.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2342/2, k.o.
1491 – Lakovnice
11.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 604/6, 610/8 in 610/11, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem
mestu
11.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1042/4 in
1042/5, obe k.o. 1455 – Bršljin
11.5 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1043/3 in
1043/4, obe k.o. 1455 – Bršljin
11.6 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 956/2, k.o. 1456
– Novo mesto
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočke od 11.1 do 11.6.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun
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in finance ter poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, ki je podal poročilo s skupne
seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov s skupnim glasovanjem sprejel naslednje
sklepe
S K L E P št. 497
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičnini parc. št. 2027/4, k.o. 1489 – Cerovec
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 2027/4 k.o. 1489
- Cerovec.
S K L E P št. 498
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2342/2 k.o. 1491 - Lakovnice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2342/2 k.o. 1491 - Lakovnice in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
S K L E P št. 499
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah parc. št. 604/6, 610/8 in 610/11, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št.
604/6, 610/8 in 610/11, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu.
14

PREDLOG
S K L E P št. 500
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1042/4 in 1042/5, obe k.o.
1455 - Bršljin
1. Ugotovi se, da nepremičnini parc. št. 1042/4 in 1042/5, obe k.o. 1455 - Bršljin,
predstavljata javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1042/4 in 1042/5, obe k.o.
1455 - Bršljin, z dovoljenjem za vknjižbo lastninske pravice na ime Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri
predmetnih nepremičninah.
S K L E P št. 501
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1043/3 in 1043/4, obe k.o.
1455 -Bršljin
1. Ugotovi se, da nepremičnini parc. št. 1043/3 in 1043/4, obe k.o. 1455 - Bršljin,
predstavljata javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1043/3 in 1043/4, obe k.o.
1455 - Bršljin, z dovoljenjem za vknjižbo lastninske pravice na ime Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri
predmetnih nepremičninah.
S K L E P št. 502
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 956/2, k.o. 1456 – Novo
mesto
1. Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 956/2, k.o. 1456 – Novo mesto, predstavlja
javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 956/2, k.o. 1456 – Novo
mesto, z dovoljenjem za vknjižbo lastninske pravice na ime Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, pri
predmetni nepremičnini.
(27 ZA, O PROTI)
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11.7 Tretja dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku in dodatno
gradivo tri dni pred sejo, na dan seje pa še poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in
sicer Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 503
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
I.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
tretjo dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013
v predloženi vsebini.
2. Občinski svet soglaša z odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je navedeno v tretji
dopolnitvi letnega načrta razpolaganja (prodaja) z nepremičnim premoženjem za
leto 2013.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
prvo dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2013 – zemljišča,
stavbe in deli stavb v predloženi vsebini.
(24 ZA, O PROTI)

K 12. točki
Soglasje lokalne skupnosti za opravljanje igralniške dejavnosti v Mestni občini Novo
mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa je bilo posredovano na klop še mnenje Krajevne skupnosti Bršljin. Na dan seje sta bili na
spletni strani objavljeni še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Dr. Vida Čadonič Špelič: proti obravnavi te točke na seji občinskega sveta in proti umestitvi
te dejavnosti v Novem mestu; opozorilo na negativne posledice za mesto, ki bi jih prineslo
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odprtje igralnice; potrebna poglobljena razprava o tem, ali in kam v našem prostoru sodi
tovrstna dejavnost; premalo obrazložitve v gradivu; pogovor z investitorjem ni dovolj; bistvo
je, da dejavnost ne škodi mladini.
Mag. Franci Bačar: proti predlaganemu sklepu; lokacija v Bršljinu je neprimerna; za izvajanje
igralniške dejavnosti na drugi lokaciji bi se morali posebej pogovarjati in z drugačno
utemeljitvijo.
Matic Vidic: proti umestitvi dejavnosti v ta prostor; bistvo te točke je, da se želijo v igralnici v
Grosupljem rešiti prevelike prisotnosti Romov iz naselja Brezje; z umestitvijo igralnice v
Bršljinu bi ti Romi zahajali v to igralnico in ne več v Grosuplje.
Ivan Bukovec: proti predlaganemu sklepu; upoštevati je potrebno mnenje Krajevne skupnosti
Bršljin in tamkajšnjih prebivalcev; ta dejavnost ne prinaša pozitivnih učinkov ne za ljudi in ne
za okolje, poudarek na povečanem kriminalu.
Janez Malenšek: proti predlogu sklepa; taka dejavnost ne spada v urbano okolje kot je
poslovno trgovski center Hedera v Bršljinu.
Gregor Macedoni: predloga sklepa ne podpira; igralništvo mora biti v podporo turizmu; v
predlogu sklepa manjka navedba lokacije izvajanja igralniške dejavnosti.
Duška Balažek: replika M. Vidicu, da se igralnica v Bršljinu ne odpira zaradi prevelike
prisotnosti Romov v grosupeljski igralnici; proti predlaganemu sklepu, saj taka dejavnost ne
spada v okolje, kot je poslovno trgovski objekt Hedera v Bršljinu.
Jože Miklič: pojasnilo, da Odbor za gospodarstvo ne zavrača umestitev dejavnosti v širšem,
turističnem smislu; zavrača pa umestitev igralniške dejavnosti na predlagani lokaciji v
Bršljinu; stranka Desus ne bo glasovala za predlagani sklep.
Milena Bartelj: podpora predlaganemu sklepu; mnenje, da je odprtje casinoja podpora
turizmu.
Tomaž Kovačič: podpora predlaganemu sklepu; ponuditi možnost igralništvu v Novem
mestu, vendar proti predlagani lokaciji v Bršljinu.
Matjaž Engel: podpora predlaganemu sklepu.
Ivan Grill: potrebno točno opredeliti sklep in lokacijo, za katero naj bi se soglasje izdalo.
Na razpravo je odgovarjal Alojzij Muhič, župan, in predlagal korekcijo predlaganega sklepa.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 504
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ne poda soglasja
podjetju Kongo & Casino, d. d., za otvoritev igralnega salona na lokaciji Bršljin v
Novem mestu.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
podtočki 13.1 in 13.2, je bilo objavljeno na spletni strani na dan seje, pred sejo pa je bilo na
klop posredovano še gradivo za podtočko 13.3.
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13.1

Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 505
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Suzano GALIČ, Novo mesto, Košenice 12,
Janjo JAZBINŠEK, Novo mesto, Bršljin 42,
Rafka KRIŽMANA, Novo mesto, Trdinova ulica 12 a,
Mojco NOVAK, Novo mesto, Školova ulica 3,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
za mandatno dobo pet let.
(25 ZA, 2 PROTI)

13.2 Predlog mnenja k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi pri tej točki sta sodelovali:
Nežka Ivanetič: direktor CSD je že dalj časa zaposlen le za polovični delovni čas; mnenje, da
v tem času ne more opraviti vseh nalog, ki jih obsega delovno mesto direktorja tega javnega
zavoda.
Milena Bartelj: posredovala mnenje dveh občank, da naj bi bilo to delovno mesto objavljeno
le v Uradnem listu RS.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 506
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanja Alojza Simončiča,
dipl. socialnega delavca,
Šentjernej, Staro sejmišče 61,
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za direktorja Centra za socialno delo Novo mesto.
(15 ZA, 2 PROTI)

13.3 Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Resman: svetniška skupina Nova moč bo podprla predlog sklepa.
Matic Vidic: glasoval bo proti.
Gregor Macedoni: vprašanje/pojasnilo župana glede kandidature: ali jo podpira; v katerih
točkah vodstvo občine ni zadovoljno z dosedanjo direktorico knjižnice; gre za pomemben
javni zavod.
Franci Beg: glasoval bo proti.
Ivan Grill: glasoval bo proti.
Milena Bartelj: glasovala bo proti.
Dr. Vida Čadonič Špelič: glasovala proti; dosedanja direktorica dobro vodila javni zavod; gre
za politično kadrovanje.
Ivan Bukovec: Podpora kandidaturi.
Zvonimir Novak: replika V. Čadonič Špelič; podpora kandidaturi.
Na vprašanja v razpravi je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 507
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
soglasje
k imenovanju Boruta Novaka,
Birčna vas 43,
za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
(20 ZA, 6 PROTI)

K 14. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa sta bili na spletni strani objavljeni še poročili delovnih teles občinskega sveta, in sicer
Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
Odbora za komunalo in promet.
Uvodno informacijo o poskusnem obratovanju CČN in dobrih rezultatih je na seji podal župan
Alojzij Muhič.
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Poročili delovnih teles sta podala:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
- Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Bukovec: ponovitev vprašanja ali je bil v času gradnje čistilne naprave na obisku le-te
kdo od predstavnikov ameriške ambasade in zakaj?
Na vprašanja v razpravi je odgovarjal mag. Jože Kobe, vodja Urada za GJS in promet.
Po razpravi je občinski svet z večino glasov sprejel
S K L E P št. 508
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o realizaciji projekta
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem
mestu.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 15. 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 22. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9003-1/2010/295 Pletenka v krožišču Mačkovec
9003-1/2010/296 Optimiranje delovanja semaforja na križišču Seidlove ceste in
Koštialove ulice
9003-1/2010/297 Enostavnejši sistem prodaje parkirnih listkov
9003-1/2010/298 Centralna čistilna naprava
9003-1/2010/299 Zapora Kandijske ceste
9003-1/2010/300 Parkiranje na Šegovi ulici
9003-1/2010/301 Sklepanje koncesijskih pogodb
9003-1/2010/302 Kolesarji na cesti
9003-1/2010/303 Krožišče Bučna vas (situla)
9003-1/2010/304 Praznovanje jubileja mesta
9003-1/2010/305 Raziskave o primernosti reke Krke za kopanje
9003-1/2010/306 Novo mesto – nacionalno športno središče atletike in
kolesarstva
9003-1/2010/307 Kopališče na reki Krki
9003-1/2010/308 Brv Irča vas – Groblje ob 650 letnici mestnih pravic
9003-1/2010/309 Vključitev vadbenega bazena v prostorske načrte
II.

Članice in člani občinskega sveta so na 23. seji občinskega sveta dne 11.7.2013 podali naslednje
nove
pobude in vprašanja
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1. Andrej Resman
9003-1/2010/310
(ustno vprašanje)

Sprememba OPN
Vprašanje: Ali se razmišlja o spremembah OPN-ja in kdaj?
Mnogo občin je, ki so OPN sprejele kasneje, in so že
pristopile k spremembam, saj je za spremembo potreben
določen čas. Zanima ga za spremembe parcel, ki so
tehnične narave in ne za spremembo zazidljivih parcel.

2. Andrej Resman
9003-1/2010/311 Prostori RIC-a
(ustno vprašanje) Vprašanje glede prostorov za delovanje Razvojno
izobraževalnega centra Novo mesto. Občinski svet MO NM
je lani julija sklenil, da mora občinska uprava začeti postopek
nakupa prostorov za RIC po optimalni ceni. Po sprejemu
sklepa je zasledil informacijo, da bo župan proučil vse
nakupe stavbe na zdajšnji lokaciji RIC-a, odkupe ali leazinški
Vprašanje podprl tudi
odkup pa tudi na nekdanji lokaciji. Glede na različna
Gregor Macedoni
tolmačenja menjave prostorov meni, da tako svetniki kot
občani zaslužijo resnico in obrazložitev, kaj je z RIC-em,
vključno s parkirnimi prostori in njihovim najemom.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan (postopek je še vedno v teku, trenutno
se dela cenitev). Uprava bo pripravila tudi pisni odgovor.
3. Gregor Macedoni
9003-1/2010/312 Uvrstitev točke Soglasje Občinskega sveta MONM k
(ustno vprašanje) prodaji delnic JELG na dnevni red 23. seje občinskega
sveta
Vprašanje županu: zakaj svetniki niso dobili pisnega
obvestila župana v skladu s sprejetim sklepom Odbora za
davčno politiko, proračun in finance (t.j. da do te seje
občinskega sveta pričakuje pisno pojasnilo s strani župana,
zakaj je prišlo do uvrstitve točke Soglasje Občinskega sveta
MONM k prodaji delnic JELG na dnevni red 23. seje
občinskega sveta). Občina je namreč dobila negativno
mnenje Računskega sodišča, da nima kvalitetnega
upravljanja kapitalskih naložb v lasti mestne občine in to je
ogledalo upravljanja teh naših naložb. to, da lahko pride tako
gradivo do občinskega sveta in da lahko nek direktor naslovi
na občinski svet soglasje za prodajo delnic - v zvezi s tem je
nekaj narobe; zato želi stališče župana, kako je do tega prišlo
in kaj bo naredil; ali bo predlagal zamenjave v nadzornem
svetu, ali bo povzel kakšne druge sankcije; kaj bo občina kot
družbenik naredila. Korporativno upravljanje v družbi ne
funkcionira; prosi za pisno pojasnilo in da se tudi sklep
Odbora za finance upošteva, saj mora biti odbor občinskega
sveta vsaj toliko spoštovan, da se ga upošteva. To, da hoče
direktor odgovornost, ki jo ima kot direktor in nadzorni svet,
preložiti na občinski svet, je zelo sporno.
4. Ivan Bukovec
9003-1/2010/313 Sprememba intervalov v križiščih
(ustna pobuda) Pobuda, da se v križišču v Žabji vasi, kjer je dolg prehod za
pešce, in so intervali za čas prehoda pešcev čez prehod
prekratki, še posebej za starejše ljudi, ti intervali spremenijo,
da bodo ljudje lahko normalno in varno prečkali prehod za
pešce.
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5. Ivan Bukovec
9003-1/2010/314
(ustna pobuda)

6. Ivan Bukovec
9003-1/2010/315
(ustna pobuda)

7. dr. Vida Čadonič
Špelič
9003-1/2010/316
(ustno vprašanje in
pobuda)

Križišče pri Mercator centru v Bučni vasi
Ob prihodu iz smeri krožišča v Bučni vasi proti trgovskemu
centru Mercator v križišču pri zavijalnem pasu za desno ob
rdeči luči takoj nastane kolona. Pobuda, da se vzpostavi
utripajoča rumena luč z namenom sprostitve prometa.
Obnovitev pletenke v krožišču v Mačkovcu
Pobuda, da se obnovi pletenko v krožišču v Mačkovcu.
Pletenka je zarjavela in ni lepega videza, zato pobuda, da se
pletenko obnovi, npr. prebarva ipd., da se postavi tabla z
informativnim napisom, kaj le-ta simbolizira (npr. Trška Gora,
vino cviček).
Financiranje svetniških skupin
Vprašanje: koliko denarja so do sedaj dobile svetniške
skupine v novomeškem občinskem svetu od volitev leta 2010
do danes?
Pobuda, da v skladu s 26. členom Poslovnika občinska
uprava pripravi pravilnik o financiranju svetniških skupin.

8. Alojz Turk
9003-1/2010/317 Namestitev dodatnih zabojnikov za mešane komunalne
(ustna pobuda) odpadke
Pobuda, da JP Komunala namesti dodatne zabojnike za
mešane komunalne odpadke ali pa poveča frekvenco odvoza
teh odpadkov povsod tam, kjer je zaznavno večje odlaganje
odpadkov, ker se le-ti ob prenapolnjenih zabojnikih mešajo z
ostalimi vrstami odpadkov.
9. Franci Beg
9003-1/2010/318 Nacionalno športno središče športnih panog
(ustno vprašanje) Vprašanje v zvezi s prijavo za nacionalno športno središče
pri Olimpijskem komiteju Slovenije: kdaj in kje je bil javni
razpis Urada za šolstvo, šport in mladino, kako je ta urad
sprejel sklepe, ki so napisani v svetniškem odgovoru svetniku
Slavku Gegiču (pisni odgovor, da je bilo za olimpijski športni
center velodrom predlagano kolesarstvo in atletika; za
regijske panožne športne centre, med katerimi so tudi igre z
žogo, pa ni zasledil košarke kot paradni šport z žogo v
Novem mestu) in meni, da bi moral biti s tem seznanjen
Odbor za družbene dejavnosti ali pa tudi Občinski svet.
10. Franci Beg
9003-1/2010/319 Datum objave svetniških odgovorov na spletu
(ustno vprašanje) Tehnično vprašanje, zakaj je na spletu pri svetniških
odgovorih datiran datum 6. 6. 2013, če je bila seja 31. 5.
2013?
11. Franci Beg
9003-1/2010/320 Povrnitev kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki
(ustno vprašanje) Vprašanje. Ali je občina že prejela denar od plačane
kotizacije Košarkarski zvezi Slovenije za Evropsko prvenstvo
v košarki?
12. Matic Vidic
9003-1/2010/321 Rebalans proračuna – področje socialnega podjetništva
(ustna pobuda) Pobuda, da naj bo občinska uprava pri pripravi rebalansa
proračuna pozorna tudi na področje socialnega varstva. Za
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področje socialnega podjetništva je imenovana komisija za
pripravo programa, vendar sredstva za ta namen niso
zagotovljena. V bodoče predlog, da se komisije za razna
področja ne imenujejo, v kolikor niso zagotovljena tudi
sredstva za vsebino.
13. Slavko Gegič
9003-1/2010/322 Igranje novomeškega nogometnega kluba Krka v 1. ligi
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali bodo novomeški nogometaši s prihodom v 1.
državno ligo igrali v Novem mestu? Kakšne ukrepe v zvezi s
tem pripravljata župan in občinska uprava? Čestitke vodstvu
kluba za prehod v 1. državno nogometno ligo.
Zvonimir Novak se je zahvalil za čestitke ob prehodu v 1. nogometno ligo in obljuba, da se bo
vodstvo kluba potrudilo, da bo klub tudi v prihodnje ostal na tej kvalitetni ravni in da bo Novo
mesto dobilo tak stadion, ki zadostuje kriterijem za igranje v 1. nogometni ligi.
14. Milena Bartelj
9003-1/2010/323 Sponzoriranje oračev na svetovnem prvenstvu
(ustno vprašanje) Vprašanje: ali je Mestna občina Novo mesto res glavni
sponzor traktorskega svetovnega prvenstva v oranju v
Kanadi in v kakšnem znesku?
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan (Mestna občina Novo mesto ni sponzor
prvenstva, je pa sponzor tekmovalca, udeleženca. Preko javnega razpisa je tekmovalec, ki je
občan Mestne občine Novo mesto, dobil sredstva v višini 2.800 EUR.
15. Ivan Bukovec
9003-1/2010/324 Prodaja občinske parcele (Djeladini – Ressljeva cesta)
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali je bila res prodana občinska parcela brez
soglasja sosedov? Ali je bila res postavljena ograja, ki sega
tudi na sosednjo parcelo?
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan (ena parcela je bila prodana za
poravnavo parcel – bivša Mušičevina na Ressljevi cesti. Oba lastnika imata škarpo oz. ograjo
z namenom zaščite otrok na svojih zemljiščih in po mnenju inšpektorata v skladu z zakonom.
16. Slavko Gegič
9003-1/2010/325 Kako nastaja regionalni razvojni program 2014 – 2020?
(pisno vprašanje in EU pripravlja novo finančno perspektivo za obdobje 2014 –
pobuda) 2020. Regije v državah članicah EU bodo določile svoje
razvojne prioritete, ki bodo kasneje temeljne usmeritve za
sofinanciranje regionalnih razvojnih projektov v posamezni
regiji.
Sprašujem, kakšne so razvojne prioritete Novega mesta,
mestne občine in naše regije? Kdo in na podlagi kakšnih
kriterijev jih določa? S čigavim pooblastilom?
Dajem pobudo, da Občinski svet Mestne občne Novo mesto
opravi razpravo in se opredeli do vsebine Regionalnega
razvojnega programa (RRP) 2014 – 2020. RRP 2014 – 2020
je eden temeljnih razvojnih dokumentov našega mesta in
regije, zato ne sme biti obravnavan in sprejet brez obravnave
na občinskem svetu.
Dajem pobudo, da na prihodnji seji občinskega sveta
obravnavamo RRP 2012 – 2020, četudi je morebiti v fazi
delovnega gradiva. Prav tako dajem pobudo, da se
občinskemu svetu predstavi celovit dokument, iz katerega
bodo razvidne razvojne prioritete za vso regijo, torej za vse
občine in ne samo za našo. Le tako bomo lahko primerjali, v
kolikšni meri je MO NM ustrezno uveljavila svoje interese v
našem neposrednem okolju.
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17.

18.

19.

Slavko Gegič
9003-1/2010/326 Ureditev prometa na križišču Ulice Slavka Gruma in
(pisno vprašanje) Topliške ceste
Vprašanje, ali je mogoče z drugačno ureditvijo križišča Ulice
Slavka Gruma in Topliške ceste ali optimizacijo delovanja
semaforja v omenjenem križišču, narediti promet pretočnejši
?
V času prometnih konic na križišču Ul. Slavka Gruma in
Topliške ceste nastajajo veliki prometni zastoji. V bližnjo
Mrzlo dolino smo že umestili v prostor večje naselje
družinskih hiš, sedaj pa umeščamo tudi
novo
večstanovanjsko naselje. Že doslej so bile prometnice na
Drski preobremenjene, nova naselja so dodatna
obremenitev.
Slavko Gegič
9003-1/2010/327 Pomoč pri ureditvi balinišča na Cesarjevi ulici na Drski
(pisna pobuda) Pobuda, da se predstavniki uprave sestanejo s predstavniki
balinarskega društva in jim zagotovijo pomoč v smislu večje
zaščite pred nočnim, večinoma vikend vandalizmom. V tem
smislu bi bilo potrebno zagotoviti nočno osvetlitev in druge
sprejeti druge ukrepe. Dajem tudi pobudo, da se društvu
pomaga odpraviti posledice škode vloma.
Balinišče na Cesarjevi ulici v Novem mestu so nedavno
oškodovali junaki nočne kronike. Neznanci so vlomili v leseni
objekt ob balinišču, poškodovano je bilo okno, iz objekta je
bilo ukradeno nekaj opreme, tudi precej dragocene balin
krogle.
Gre za sorazmerno majhne vložke, ki pa bodo balinarskemu
društvu predstavljali pomembno pomoč.
Slavko Gegič
9003-1/2010/328 Stekleno pokritje vodnjaka na Glaven trgu
(pisna pobuda) Pobuda, da se do začetka zime 2013/2014 zastekli in
ustrezno osvetli vodnjak na Glavnem trgu in da ostane v
funkciji celotno leto.
Vodnjak je v zimskem času zaščiten z lesenim pokrovom in
pol leta ni v svoji funkciji. Prepričan sem, da bi bila zasteklitev
in osteklitev vodnjaka pomembna ambientalna pridobitev
Glavnega trga in mesta in bi pogosteje privabila številne
meščane in druge obiskovalce v zimskem času v staro
mestno jedro. Tudi to je lahko eden od ukrepov oživljanja
mestnega jedra. Glede na dejstvo, da je bila postavka »Staro
mestno jedro« v prvi polovici leta povsem nedotaknjena,
predlagam, da jo uporabimo kot vir za financiranje
zasteklitve.

Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan se je zahvalil sodelujočim za sodelovanje na seji, vsem prisotnim zaželel prijetne
počitnice ter zaključil sejo ob 19.44 uri.

24

PREDLOG
Številka: 9001-5/2013
Datum: 11. 7. 2013

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
Vodja zapisnika
Darko Habjanič,
Oddelek za občinski svet

Seja je tonsko posneta
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