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Mestna občina Novo mesto .lii

Občinska uprava
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39206. faks: 07/39 39208

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

Številka:

9003-1/2010/227

Datum:

7.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na ustno pobudo Ivana Grilla št. 9003-1/2010/227

NASLOV:

Komunalni prispevek za preselitev kmetije Krnc

ZVEZA:

Svetniška pobuda Ivana Grilla o proučitvi možnosti znižanja
komunalnega prispevka za preselitev kmetije Krnc, podana na 17. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27.9.2012

POBUDAI
VPRAŠANJE:

Pobuda, da se preuči možnost ustreznega znižanja komunalnega
prispevka za preselitev kmetije Krnc, ki že od meseca maja ni dobila
odgovora na njihovo prošnjo

ODGOVOR:
Investitorjema, Mojci Krnc Saje in Frančišku Krnc iz Kandijske ceste 68, Novo mesto, je bil
za preselitev kmetije Krnc odmerjen komunalni prispevek z odločbo z dne, 27.3.2012. Na
navedeno odločbo sta investitorja podala pritožbo. Pritožbeni organ je pritožbi delno ugodil in
odločil, da se zemljišče investitorjev, kar se tiče prometnega in vodovodnega omrežja uvrsti v
ddno opremljeno območje, s čimer se je odmerjen komunalni prispevek tudi ustrezno znižal.

Borut NOVAK,
EKTOR OBČiNSKE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.l
8000 Novo mesta
teJ.: 07139 39 206, faks: 07139 39208
e-pošta: mest:na.obcino@novome5to.si

www.novomesw.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/228

12. 11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško vprašanje
Aktivnosti za večnamensko dvorano Portoval

ZVEZA:

Ustno vprašanje svetnika Franca Bega, podana na 17. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 27. 9. 2011, št. 9003-1/2010/228

POBUDA!
VPRAŠANJE: Vprašanje o odgovornosti določenih ljudi in o aktivnostih v zvezi z
večnamensko dvorano Portoval, o gradbenem dovoljenju, ki se čaka ter o
plačilu kotizacije Košarkarski zvezi Slovenije.
ODGOVOR:

Vse aktivnosti vezane na investicijo Mestne večnamenske dvorane Portoval
so bile potrjene in odobrene na Občinskem svetu Mestne občine Novo
mesto. Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je izpeljala vse
postopke in aktivnosti, da bi zagotovili pogoje za organizacijo evropskega
prvenstva v košarki v letu 2013. Te aktivnosti se nanašajo na pripravo
prostorskih aktov, javnega natečaja za izbor rešitev, izdelavo projektne in
investicijske dokumentacije, odkupe zemljišč, izvedbo javnega razpisa za
izbor izvajalca ter aktivnosti glede pridobitve gradbenega dovoljenja. Po
neuspelem zadnjem javnem razpisu za pridobitev zasebnega partnerja je
bilo izpeljanih več razgovorov z morebitnimi investitorji, vendar smo s strani
države pridobili negativen odgovor glede povečanja sredstev sofinanciranja.
Ker je Mestna večnamenska dvorana Portoval objekt širšega regionalnega
pomena, ki bi omogočila pogoje za uporabo in organizacijo različnih
prireditev na našem prostoru, je predvideno nadaljevanje investicije v letu
2013.
Mestna občina Novo mesto je občinskemu svetu na 16. seji dne 12.7.2012
podala natančno informacijo o stanju projekta izgradnje večnamenske
dvorane Portoval. V mesecu avgustu 2012 smo zaradi spremembe Zakona o
kmetijskih zemljiščih morali dopolniti projektno dokumentacijo z navedbo
površine zazidanega dela zemljišča. Po starem zakonu je višina spremembe
namembnosti zemljišča znašala 92.655,80 EUR. Po spremembi Zakona o
kmetijskih zemljiščih pa nam je Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja 12.10.2012 izdalo odločbo o plačilu
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 19.169,00 EUR.
Mestna občina Novo mesto je ta znesek poravnala in prejela gradbeno
dovoljenje dne 30.10.2012. Nadaljnje aktivnosti glede investicije Mestne

..
večnamenske dvorane Portoval so vezane na sprejetje Proračuna 2013 na
Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je v zvezi z organizacijo evropskega prvenstva v
košarki za leto 2013 na podlagi medsebojnega dogovora ter sklepa
Občinskega sveta podpisala dve tripartitni pogodbi s Košarkaško zvezo
Slovenije in EP 2013 d.o.o., družbo za organiziranje športnih prireditev; in
sicer Pogodbo o dodelitvi organizacije ene skupine prvega dela EuroBasketa
2013 ter Pogodbo o sofinanciranju EuroBasketa 2013.
Skladno s Pogodbo o sofinanciranju EuroBasketa je MONM že plačala
znesek v višini 150.000 EUR (pogodbeni rok plačila je bil 15.7.2011). Ker so
od plačila zneska sofinanciranja nastopile objektivne okoliščine, bodo
sredstva skladno z 9. členom pogodbe vrnjena sofinancerju.
Pogodba o dodelitvi organizacije ene skupine prvega dela EuroBasketa v 11.
členu nalaga MONM plačilo kotizacije v višini 50.000 EUR in pripadajoči 20%
DDV, ki ga je MONM dolžna v celoti plačati, čeprav iz kakršnegakoli razloga
odstopi od te pogodbe. Ta znesek družbi EP 2013 d.o.o. še ni bil plačan in
se bo skladno z medsebojnim dogovorom kompenziral z zneskom plačanim
po Pogodbi o sofinanciranju, razlika pa bo vrnjena MONM.

Pripravil:
Pavle JENiČ, višji sveto alec za investicije
Alenka MUHiČ,
Vodja Urada za raz
Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za premoženjske
zadeve in kmetijstvo
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 0713939202, faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obdna@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/229
9.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
Najemnina za parkirne prostore pod stavbo Razvojno

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Franca Bega 9003-1/2010/229
občine Novo mesto dne 27.9.2012

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Najemnina

za parkirne

prostore

izobraževalnega

centra

na 17. seji Občinskega sveta Mestne

pod stavbo Razvojno

izobraževalnega

centra

Vprašanje, koliko znaša najemnina za parkirne prostore pod poslovno stavbo Razvojno
izobraževalnega centra za mesec junij, julij in avgust.
ODGOVOR:
V skladu s sklenjeno Najemno pogodbo znaša najemnina za prostore, ki jih zasedata
RIC in Občinski inšpektorat zredarstvom
26.734,00 EUR. Od tega znaša višina
najemnine za parkirne površine 6.489,00 EUR in se v tekočem letu ne spreminja.

Pripravila:
Vera OCVIRK,
Vodja urada
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za splošne zadeve
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
rel.: 07139 39206, faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/230
5.11.2012

(1220)

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:
ZVEZA:

ZAPOSLOVANJE V OBČiNSKI UPRAVI
Odgovor na ustno vprašanje svetnika Franca Bega, podanega na 17. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27. 9. 2012,
št. 9003-1/2010/230

USTNO VPRAŠANJE
Vprašanje ali res na občinski upravi zaposlujejo nove ljudi kljub prepovedi zaposlovanja?

ODGOVOR:
Na dan 1. 1. 2011 je bilo v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto 86 zaposlenih,
na dan 1. 1. 2012 oziroma 1. 11. 2012 je 85 zaposlenih.
Po 1. 6. 2012 smo z eno (1) javno uslužbenko sklenili delovno razmerje, katera je
nadomestila javno uslužbenko, ki ji je prenehalo delovno razmerje.
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je zaposlovanje dovoljeno
na podlagi soglasja, ki ga mora uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom
postopka zaposlitve. Brez soglasja so zaposlitve možne v primeru prevzema javnih
uslužbencev kot posledica prenosa nalog na podlagi zakona oziroma reorganizacije
in nadomestnih zaposlitev za določen čas (nadomestne zaposlitve za določen čas,
nadomeščanje dalj časa odsotnih, ki prejemajo nadomestila, ki jih ne zagotavlja
uporabnik proračuna in nadomeščanja v primerih predčasnega prenehanja
delovnega razmerja za določen čas).
Soglasje za novo zaposlitev za javne zavode, katerih ustanovitelj in pretežni financer
je lokalna skupnost, izda svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem župana; za
posredne uporabnike proračuna, ki niso javni zavodi in katerih ustanovitelj in
financer je lokalna skupnost, izda župan. V primeru novih zaposlitev v upravah
lokalnih skupnosti odloča predstojnik - župan.
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Občinska uprava
Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet

Mestna občina Novo mesto

Seidlova c.I
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 202.faks: 07/3939320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/232
25.10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje

NASLOV

Postavljanje cestnih grbin

ZVEZA:

Svetniška pobuda Francija Bega, podana na 17. seji Občinskega
občine Novo mesto dne 27.9.2012, št. 9003-1/2010/232.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Vprašanje, s katerim občinskim odlokom se ureja postavitev cestnih grbin: kje in
kakšne grbine se postavijo, na čigavo pobudo in kdo odloča o tem, kakšni so
stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve. Primeri v dejanskem okolju kažejo
na neprimerno postavitev, izbiro kraja in slabo vzdrževanje.

ODGOVOR:

Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa zajema več različnih ukrepov od optičnih
zavor, zvočnih zavor, grbin in ploščadi različnih oblik in velikosti, zožitev, ločilnih
otokov, zamikov smeri vožnje in podobno. Podlage za izvajanje ukrepov za
umirjanje prometa določajo Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),
Tehnična specifikacija za javne ceste - naprave in ukrepi za umirjanje prometa
TSC 03.800:2009 in naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih
nesemaforiziranih križiščih 02.203:2009 in Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008,
64/2008, 65/2008 popr.).
Pobude za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa
najpogosteje podajajo občani neposredno ali preko krajevne skupnosti in sveta
staršev. Včasih so pobudniki tudi šole, Policija in podobno. Nekatere ukrepe pa je
po uradni dolžnosti izvedel upravljavec občinskih cest. O izvedbi odloča
upravljavec ceste. Okvirna cena elementov montažnih grbin znaša za posamični
sredinski element 60,00 EUR + DDV in 52,00 EUR + DDV za zaključni element
(upoštevana dimenzija je 900x330x50mm in 900x260x50mm). Strošek montaže ali
demontaže montažnih grbin znaša za dimenzijo od 3,5m do 5,Om, 115,00 EUR +
DDV k čemur je potrebno ob prvi montaži prišteti še strošek vijačnega materiala
(vijaki M16), ki znaša okoli 15,00 EUR + DDV za garnituro. Stroškov vzdrževanja
praktično ni, razen v primerih poškodb sestavnih delov. Glede na navedbe o
neprimernih postavitvah, izbiri krajev in slabem vzdrževanju, svetnika g. Francija
Bega zaprošamo za posredovanje konkretnih podatkov na podlagi katerih bomo
lahko stanje izboljšali.
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za premoženjske
zadeve in kmetijstvo
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 0713939202,

faks: 0713939208

e-pofio: mestna.obdna@novomesto.s;
www.novomesto.s;

Številka:
Datum:

9003-1/2010/234
9.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
Revizija najemne pogodbe za poslovne prostore za Razvojno izobraževalni center

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Gregorja Macedonija 9003-1/2010/234
Mestne občine Novo mesto dne 27.9.2012

POBUDA!
VPRAŠANJE:

na 17. seji Občinskega sveta

Revizija najemne pogodbe za poslovne prostore za Razvojno izobraževalni center
Vprašanje, v kakšni fazi je revizija najemne pogodbe za poslovne prostore za Razvojno
izobraževalni center in kdaj se bo uspelo pridobiti te prostore.

ODGOVOR:

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je opravil nadzor in Občinskemu svetu
predstavil na 16. seji dne 12.7.2012 Poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem
s premoženjem občine, namenskost jo in smotrnost jo porabe proračunskih sredstev najem poslovnih prostorov za Rle.
Komisija za preprečevanje korupcije vodi postopek v zvezi z najemom prostorov. Mestna
občina Novo mesto je komisiji posredovala vso zahtevano dokumentacijo v zvezi s
sklenitvijo najemne pogodbe.
Postopki in razgovori za odkup potekajo.

Pripravila:
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939 205,faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 9003-1/2010/235
Datum: 5. 11. 2012
OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

na ustno pobudo Bojana Kekca št. 9003-1/2010/235

NASLOV:

Izgradnja

športnega

ZVEZA:

Svetniška pobuda Bojana Kekca št. 9003-1/2010/235, podana na 17.
Seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27.9.2012

POBUDAI
VPRAŠANJE:

Pobuda, podprta s podpisi in obrazložitvijo 175 stanovalcev Podbreznika,
za izgradnjo športnega in otroškega igrišča v naselju Podbreznik.

ODGOVOR:
Na pobudo je na seji odgovoril
nadaljevanju.

in otroškega

župan,

igrišča v naselju Podbreznik

dopolnitev

odgovora

pa posredujemo

tudi v

V zvezi z izgradnjo športnega in otroškega igrišča v sklopu Zn Podbreznik je bil v septembru
mesecu 2012 med Mestno občino Novo mesto in podjetjem IMOS d.d. sklenjen »Dogovor o
nadaljnji realizaciji javne komunalne opreme na območju ZN Podbreznik«, na podlagi
katerega je občina v predlogu proračuna za leto 2013 predvidela določena sredstva za
odkupe zemljišč, sama izgradnja parka, glede na spremembe in dopolnitve odloka o ZN
Podbreznik, pa bo predmet pogodbe o opremljanju, sklenjene med občino in Imosom in se
bo izvedla sočasno z nadaljevanjem gradnje blokov z oznakami B1, B3, B5, B7 in B9.

Darja PLANTAN
VODJA URADA ZA DAVKE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za premoženjske
zadeve in kmetijstvo
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 39202,faks: 07/39 39208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/236
17.10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

na svetniško

NASLOV:

Smotrna

raba nepremičnega

ZVEZA:

Svetniško vprašanje 9003-1/2010/236
mesto dne 27.9.2012

POBUDAI
VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Določitev

prostora

pobudo oz. vprašanje

premoženja

za vrtičkarstvo

Mestne občine novo mesto

na 17. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo

v Mestni občini Novo mesto

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
101/09, 37/10-popravek,
76/10-popravek in 26/11-obvezna razlaga) je površine za
vrtičkarstvo (ZV) opredelil le na dveh lokacijah oziroma dveh parcelah v lasti Mestne
občine Novo mesto, ki se lahko ponudita v najem za dejavnost: vrtičkarstvo.
To je zemljišče pare. št. 797/1 k.o. Šmihel pri Novem mestu ob reki Krki pri naselju Brod
ter del zemljišča pare. št. 945 k.o. Šmihel pri Novem mestu - južno od Osnovne šole
Drska. Prva meri 2325 m2, druga (del parcele) pa 650 m2•
Parcela št. 797/1 je že v obdelovanju z vrtički, čeprav je urejanje najemniškega razmerja
šele v teku.
Na parceli št. 945 se bo pred podelitvijo pogodbenega najema za vrtičke površina
predhodno geodetsko uredila in odvisno od interesa razdelila na površine za vrtičke
velikosti 30 m2 do 50 m2.
Pripravila:

~

Občinska uprava
Urad za šolstvo,
šport in mladino

Mestna občina Novo mesto

Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 251. faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesta.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/237
15. 10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

na pisno pobudo

NASLOV:

Prestavitev

ZVEZA:

Pisna pobuda svetnice dr. Milene Kramar Zupan, podana na 17. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 27. 9 2012, št. 9003-

igral z otroškega

parka Evropski

park

1/2010/237.
Pobudal
vprašanje:

Pobuda na predlog Društva Julije, da se igrala z zanemarjenega otroškega
parka Evropski park prenesejo na lokacijo ob Krki ob pešpoti Loka - Bršljin.

Odgovor:

Igrišče Park EU je bilo zgrajeno in predano v uporabo v letu 2004. Igrišče je
bilo sorazmerno dobro obiskano ves čas do leta 2010, ko je bil na igrišču
izveden inšpekcijski ogled. Inšpekcijska služba je na podlagi določil Zakona o
splošni varnosti proizvodov - ZSVP-1 in na podlagi slovenskih standardov
SIST EN igrala pregledala in ugotovila, da ne ustrezajo standardom varnih
igral, in niso atestirana, zato se igrala ne smejo prestavljati na druge lokacije.
Inšpekcijska služba je izdala priporočilo, da je potrebno igrala v roku treh let
nadomestiti z novimi, ki ustrezajo novim standardom ali pa jih odstraniti z
igrišča. Upravljavec igrišča Agencija za šport bo v sklopu obnov otroških igrišč
le-tega vključil v načrt obnov predvidoma v naslednjem letu, v skladu s
finančnimi zmožnostmi MONM.

Pripravila:
Ivica ME
ER,
v'š'
oval ka

Aleš BERGER,
VODJA URADA

(

Borut NOVAK,
~KTOR

OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
teJ.: 07139 39 206, faks: 0713939208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.s;
www.noyomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2012/238
6.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško vprašanje
Ureditev mestnega parka v Portovalu

ZVEZA:

Pisna pobuda svetnice Dr. Milene Kramar Zupan, podana na 17. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne 27.9.2011, št. 9003-1/2010/238.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Pobuda na predlog Društva Julije, da občina pristopi k ureditvi
parka Portoval pod Tušem, za katerega je izdelan predlog ureditve.

mestnega

Na podlagi pobude društva Julija, sklepa župana št. 378 z dne 7. 6. 2011,
idejne zasnove za Mestni park Julije v Novem mestu (Acer Novo mesto d.o.o. in
Adkrajine d.o.o., december 2009) in idejne zasnove prestavitve otroškega igrišča
Portoval (Acer Novo mesto d.o.o., april 2011), je Urad za prostor Mestne občine
Novo mesto pričel s pripravo gradiva za naročilo in izdelavo projektne
dokumentacije za izvedbo parka Julija.
V času izdelave projektne naloge je Agencija za šport Novo mesto podala
predlog za umestitev drsališča na vzhodnem območju parka (Pripomba na Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Športno-rekreacijski
park Portoval z dne 23.6.2011). Pripomba je bila upoštevana v sklopu stališč do
pripomb in na tej podlagi je bil dopolnjen Odlok o SdUN za športno rekreacijski park
Portoval.
Prav tako je v času priprave projektne naloge, na sestanku dne 30.9.2011,
društvo Julija podalo dodatne predloge v zvezi z ureditvami na območju
predvidenega parka.
Osnutek projektne naloge, ki vključuje predlog za umestitev drsališča in
dodatne predloge društva Julija ter dopušča preveritve podanih predlogov v času
projektiranja, je bil skupaj z zabeležko sestanka posredovan društvu v potrditev.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev je bila projektna naloga za naročilo projektne
dokumentacije zastavljena tako, da se ta izdela po sklopih in sicer:
1. sklop: izvedba otroškega igrišča (v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) se otroško igrišče tlorisne površine
do 500m2 uvršča med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, zato se za otroško igrišče ne izdela PGD projektna
dokumentacije ampak le PZI dokumentacija),
2. sklop: izvedba preostalega območja mestnega parka Julija,
3. sklop: izvedba stavb in objektov (paviljon, čolnarna, drsališče). Načrtovanje
paviljona, čolnarne in drsališča je predvideno v okviru zunanjih ureditev,
podrobnejše arhitekturno načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za te objekte ni
predmet projektne naloge.

Društvo Julija projektne naloge ni potrdilo, ker je menilo, da drobljenje
projektne dokumentacije na faze ni smotrno in je predlagalo izdelavo projektne
dokumentacije za celoto, ki bo določala tudi arhitekturno oblikovanje objektov v
sklopu parka (paviljon, čolnarna, pomol), z upoštevanjem vseh dodatno podanih
predlogov, brez njihove preučitve v času izdelave projektne dokumentacije.
Umeščanju drsališča v park je društvo nasprotovalo.
Ker je izdelava projektne dokumentacije za celotno ureditev parka presegala
proračunska sredstva v letu 2011, je župan sprejel sklep št. 622 z dne 15. 11. 2011,
da se izvedba parka Julija uvrsti v načrt razvojnih programov po letu 2013 na
področju investicijskih odhodkov, odpre se nova proračunska postavka, na kateri bo
denar namenjen tudi za projektno dokumentacijo v obsegu, kot predlaga Društvo
Julija.
Prestavitev otroškega igrišča iz obstoječe lokacije na območje predvidenega
mestnega parka Julija bo potrebna pred izgradnjo Mestne večnamenske dvorane
Portoval. Za prestavitev otroškega igrišča je potrebna predhodna izdelava projektne
dokumentacije PZI.

Pripravila:

;11.,~

Melita MUREN, višj svetovalka

Alenka MUHiČ,
Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČiNSKE UPRAVE

Stran 2 od 2

..
J

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za prostor
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939 287,faks: 07/3939282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:

9003-1/2010-239 (1900)

Datum:

16. 10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

NASLOV:

Prostorska
mestu

ZVEZA:

Pisna pobuda svetnika Slavka Gegiča št. 9003-112010-239, podana
17. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27.9.2012

na svetniško
umestitev

pobudo
mestnega

kopališča

ob Krki ter bazena v Novem

na

Pobuda:
Pobuda, da
Ureditvenega
- umestitev
- umestitev

občinska uprava do konca leta 2012 občinskemu svetu predloži spremembo
načrta ŠRC Portoval in da naj spremembe med drugim obsegajo:
večnamenskega vadbenega bazena v območje urejanja,
mestnega kopališča ob reki Krki v območje urejanja.

Odgovor:
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto v letu 2012 ni pristopila k pripravi sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta ŠRP Portoval oziroma k pripravi novega občinskega
podrobnega prostorskega načrta ŠRP Portoval, ker še niso realizirane vse ureditve in
gradnje, ki so predvidene s trenutno veljavnim UN, hkrati pa večnamenski vadbani bazen ni v
načrtu razvojnih programov MONM oziroma ni med prioritetnimi investicijami MONM.
Ob zadnjih spremembah in dopolnitvah UN ŠRP Portoval, ki so se pripravile zaradi
umeščanja večnameske dvorane v območje ŠRP Portoval, je bilo v stališčih do pripomb,
glede večnamenskega vadbenega bazena pojasnjeno, da je bil v postopku priprave
Občinske prostorskega načrta (uveljavljen konec leta 2009) kot sprejemljiv in ustrezen
prepoznan predlog, da se na zelenici pod Trgovsko - zabaviščnim centrom Tuš namesto
odprtega bazena uredi park. Taka odločitev je bila podprta tudi na občinskem svetu ob
sprejemu OPN. Ker se je torej za zunanji bazen, ki je bil predviden na zelenici pred Tušem,
ugotovilo, da prostor ni primeren, je potrebno poiskati drugo primernejšo lokaCijo ali v okviru
ŠRP Potoval oziroma na kateri od drugih lokacij, ki so v OPN predvidene za športne in
rekreacijske površine s pOdrobnejšo namensko rabo BC, BO (NM/1-0PPN-b Športni park
Češ ča vas, NM/16-0PPN-b Športni park Organčevje).
Zimski - pokriti bazen je sicer predviden pod vzhodno tribuno stadiona v ŠRP Portoval.
Kot primerna lokacija za mestno naravno kopališče je bila v strokovnih podlagah
(Urbanistični načrt NM) za OPN prepoznana lokacija na zelenici na levem bregu reke Krke
severno od gostišča Loka in kot taka tudi določena v OPN: »Naravno kopališče se lahko
uredi na obvodni ravnici na levem bregu Krke gorvodno od gostišča Loke (pare. št. 393, 394,
k.o. Novo mesto). Uredijo se dostopi do vode, pomol širine največ 3 m, ki lahko sega največ

..
5 m v strugo Krke. Sanitarije in garderoba so montažni, kopališče se glede sanitarij, garderob
in drugih potrebnih prostorov navezuje na gostišče Loka. Za ureditev kopališča in objektov se
izdelajo celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne
variantne strokovne
rešitve.«, v okviru ŠRP Potroval pa je po trenutno veljavnem UN možno urejati brežine reke
Krke, sprehajaine poti in drugo urbano opremo tudi v smislu urejanja površin za počitek in
kopanje na bregovih Krke.
Glede na to, da je bil zaradi splošno znane gospodarske situacije in zaradi zagotavljanja
likvidnosti Mestne občine Novo mesto do konca leta 2012 sprejet sklep št. 1155, ki nalaga,
da » Skrbniki proračunskih postavk z 2. 10. 2012 ne sprejemajo novih obveznosti, ki bi
bremenile Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012.«, do konca leta 2012 ne bomo
pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev UN ŠRP Portoval, zaradi umeščanja
večnamenskega bazena v ŠRP, saj v dani situaciji za to ni namenjenih sredstev v proračunu
oziroma investicija ni uvrščena med prioritetne.
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet
Seidlova c.I
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939202, faks: 07/3939 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/240-2000
12.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV

Odgovor na vprašanje članov Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto, na 17. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

ZVEZA:

Svetniško

vprašanje

svetnice

Mojce

Novak,

podano

na 17. seji

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27.9.2012, št. 90031/2010/240

POBUDA!

Smrad iz čistilne naprave v Mačkovcu; Vprašanje, zakaj se ob/iz čistilne

VPRAŠANJE:

naprave v Mačkovcu (ob Krki, d.d.) širi smrad, ki moti stanovalce in kdaj
bo saniran - odstranjen smrad.

ODGOVOR:

V času gradnje nove Centralne čistilne naprave v Novem mestu je v 2. fazi
izgradnje

potekalo biološko čiščenje zgolj v polovici obstoječih

bazenskih

kapacitet. Ob dejstvu, da je bila obstoječa čistilna naprava kapacitetno pod
dimenzionirana

ter ob prej navedenem dejstvu o delovanju samo na polovici

bazenov, je bilo čiščenje odpadnih vod omejeno in bilo na nivoju okoli 60 %
čiščenja, ki ga zahteva zakonodaja. Zaradi neustreznega biološkega čiščenja
so se pojavile tudi emisije smradu.
Po zagonu 2. Faze čistilne naprave in preusmeritvi dotoka odpadnih vod na
nove

bazene

in čiščenje

preko

membranskega

sistema

emisij

smradu

..
praktično ni zaznati. Po prekritju bazenov, ki bo izvedeno v zaključni fazi
gradnje ter čiščenja vsega onesnaženega zraka preko kemičnega pralnika
zraka, pa bo onesnažen zrak v celoti očiščen in ne bo emisij smradu v
okolico.

mag. J ve KOBE
VODJA ~RADA

~

Občinska uprava

Mestna občina Novo mesto

Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07/3939206,
faks: 07/3939208
e-po!ta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

številka:
Datum:

9003-1/2010/242
15.10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA: Odgovor na svetniško pobudo oz. vprašanje
NASLOV: Čiščenje in urejanje brežin potoka Težka voda
ZVEZA:
Svetniško vprašanje svetnice Mojce Novak, podano na 17. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 27.09.2012, št. 9003-1/2010/242
pobuda Ivprašanje: Čiščenje in urejanje brežin potoka Težka voda
Vprašanje, kdo je odgovoren za čiščenje in urejanje brežin potoka Težka voda.
Ali je dovoljeno v mestu sežiganje odpadkov (dreves, vej ... ) na odprtem
(vrtovih) in pod kakšnimi pogoji in kdo nadzoruje takšno početje.

prostoru

Odgovor:
Za čiščenje in urejanje brežin potoka Težka voda je zadolžen lastnih potoka Težka voda,
to je Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje. Kurjenje na prostem v
naseljih na nacionalni ravni ni posebej regulirano, inšpektorji lahko ukrepajo le, kadar
občani oziroma podjetja kurijo prepovedane materiale oziroma odpadke.
Na prostem je prepovedano kuriti vse odpadke, izjema so le slama in drugi nenevarni
materiali rastlinskega izvora, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu, medtem ko se lahko
gorivo iz nenevarnih odpadkOV v pečeh uporablja le s posebnim okoljevarstvenim ali
gradbenim dovoljenjem. Kadar se kurijo komunalni odpadki, ukrepa občinski inšpektorat,
kurjenje odpadkov iz gospodarskih dejavnosti pa nadzira republiški inšpektorat za okolje
in prostor.

Pripr~~la:

Sim&f\PAVLlČ,
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Višja svetovalka
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Občinska uprava

Mestna občina Novo mesto .li

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 0713939206, faks: 07139 39 208
e-pofta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/243
22. 10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniško vprašanje

NASLOV

Poseganje v privatno zemljišče

ZVEZA:

Svetniško vprašanje Andreja Resmana, zastavljeno na 17. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne, 27. 9. 2012, št. 9003-1/2010/243.

POBUDA!
VPRAŠANJE:

Zanima me, ali ste prejeli »Opomin zaradi poseganja v privatno zemljišče
- letališče Prečna« od g. Martina Turka in kakšno stališče bo občina
zavzela?

ODGOVOR:

Opomin zaradi poseganja v privatno zemljišče - letališče Prečna« od g.
Martina Turka smo prejeli. Glede na to, da gre za zatrjevanje posega v
zemljišče v zasebni lasti, bo potrebno pred odločitvijo o nadaljnjih
postopkih angažirati geodeta, ki bo po opravljeni meritvi ugotovil, ali je do
posega prišlo.

Pripravila:

Mojca Le ssi Malnarič
višji s
ovalec III

Vera Ocvirk,
vodja urada,
sekretar

~
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Borut NOVAK,
EKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Občinski inšpektorat
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesro
tel.: 07/39 39270,faks: 07/39 39272
&-pošta: mestna.obcina@novomesto.s;
www.novomesro.s;

Številka:
Datum:

9003-1/2010/244
22. 10.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor

NASLOV

Zagotavljanje

ZVEZA

Svetniško vprašanje Matica Vidica, podano na 17. seji Občinskega
Mestne občine Novo mesto, dne 27. 9. 2012, št. 9003-1/2010/244

Pobudal
vprašanje:

Odgovor

na svetniško

pobudo oz. vprašanje

varnosti
sveta

Pobuda, da občina uvede ustrezno zagotavljanje varnosti bodisi s pomočjo
varnostnikov bodisi z mestnimi redarji, saj se krajani Bučne vasi zaradi
povečanja vlomov in kraj ne počutijo doma varne.
Policija opravlja naloge s področja preprečevanja kaznivih dejanj. V primeru
zaznave prekrškov zoper javni red in mir, pa se bo v poostren nadzor vključilo
tudi mestno redarstvo.

~?Borut NOVAK,
IREKTOR OBČiNSKE UPRAVE

lIJ

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava
Seidlova c.l
8000 Novo mesto
tel.: 07139 39 206, faks: 07139 39 208

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

Številka:
Datum:

9003-1/2010/245
2. 11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV:

Odgovor na svetniško vprašanje
Energetska prenova osnovnih šol

ZVEZA:

Pisno vprašanje svetnika Matica Vidica, podano na 17. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 27.9.2011, št. 9003-1/2010/245

POBUDA!
VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Vprašanje, kako poteka energetska prenova šol in ali občina zasleduje cilje
energetske strategije Mestne občine Novo mesto oz. ali je slednja aktualna.
Mestna občina Novo mesto pripravlja dokumentacijo za prijavo na javni razpis za
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga
je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor dne 21.9.2012 v Uradnem listu
RS (št. 71/2012). MONM se bo na razpis prijavila s projektoma sanacije Osnovne
šole Bršljin in Osnovne šole Grm kot prioritetnima projektoma energetske sanacije
osnovnih šol. Poleg teh dveh objektov se bo na razpis prijavilo tudi projekt
energetske sanacije Zdravstvenega doma Novo mesto.
Za področje energetike v Mestni občini Novo mesto je bil konec leta 2008 sprejet
Energetski koncept Mestne občine Novo mesto (izdelovalec IBE, d.d., december
2008), za katerega pa je predvideno ažuriranje. MONM sicer zasleduje cilje
Energetskega koncepta. Poleg že izvedenih energetskih pregledov za zgoraj
omenjene objekte v javni lasti sta predvidena tudi energetska pregleda za vrtec
Pedenjped na Šegovi ulici in vrtec Metka. MONM se pripravlja tudi na celovito
prenovo javne razsvetljave skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,109/07 in 62110). Za 1. del prenove
je že pridobljen del sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje operacij za
povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1, Uradni
list RS, št. 55/2011), za 2. del pa je še predvidena prijava na razpis. Sledil bo razpis
za koncesijo s področja javne razsvetljave in izvedba sanacije svetilk z energetsko
varčnimi. Trenutno se uvaja tudi energetsko knjigovodstvo za objekte v javni lasti.

priPravila~_~
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Irena ZALETEL~, višja s20valka
Alenka MUHiČ,
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Vodja Urada z~ r zvoJ in investicije
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Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČiNSKE UPRAVE
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Občinska uprava

Mestna občina Novo mesto

Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet
Seidlova c.l
8000 Novo mesta
tel.: 0713939 202. faks: 07139 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesta.si
www.novomesto.si

Številka:
Datum:

9003-1/2010/246
12.11.2012

OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO
ZADEVA:
NASLOV
ZVEZA:

POBUDA!
VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Odgovor
Parkiranje

na svetniško
v športnem

pobudo oz. vprašanje
kompleksu

portoval

Svetniška pobuda Jirija Volta, podana na 17. seji Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto dne 27.9.2012, št. 9003-1/2010/246.
pobuda občinski upravi, da preuči parkiranje v pentlji nad teniškimi igrišči in ob
nogometnem igrišču v portovalu, kjer je v popoldanskem času tam veliko
parkiranih vozil. Mnenje, da v pljuča športnega parka ne sodi parkiranje
avtomobilov; to je tudi zelo nevarno, tam so otroci na rolerjih, kolesarji ter športniki.
Trenutna ureditev prometa na »pentlji« v portovalu zajema predvideno plačljivo
območje za parkiranje vozil in sicer se obračunava po ceni 0,70 EUR za uro
parkiranja med 7. uro in 16. uro od ponedeljka do petka. Ureditev je v prvi vrsti
namenjena za potrebe parkiranja avtobusov, ki v Novo mesto pripeljejo dijake in jih
po končanju šolskega pouka odpeljejo domov. V funkciji zmanjševanja prometa
avtobusov po notranjem cestnem omrežju Novega mesta je bil z ukrepom
zagotavljanja možnosti parkiranja za te avtobuse v neposredni bližini avtobusne
postaje dosežen cilj zmanjševanja prometne obremenitve z omenjeno skupino
vozil predvsem v koničnih časih, kar pripomore k večji pretočnosti prometa. V
nadaljevanju je predvidena je tudi izvedba enosmerne ureditve vožnje na
obravnavanem območju od priključka za teniška igrišča dalje, kar bo pripomoglo k
izboljšanju varnosti na območju »pentlje« v portovalu. Glede parkiranja vozil se
upošteva določila 65. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
109/2010

in 5712012).

