Datum: 8. 11. 2019

Zapisnik sestanka KS, ki je bil v sredo, 6. 11. 2019, ob 16.30
uri v sejni dvorani občinskega sveta na rotovžu.
Prisotni predstavniki KS na sestanku:
KS Regrča vas – Mateja Rožič
KS Ločna Mačkovec – Katja Petkovič
KS Birčna vas – Majda Meštrić
KS Uršna Sela – Milivoje Golić
KS Mestne njive – Istok Zorko
KS Dolž – Martin Kobe
KS Stopiče – Janez Murn
KS Gotna vas – Martin Hren
KS Mali Slatnik – Marko Mikec
KS Žabja vas – Robert Sotler
KS Karteljevo – Bojan Florjančič
KS Prečna – Mario Krapež
KS Kandija Grm – Srečko Vovko
KS Podgrad – Marjan Erpe
KS Center – Matija Škof
KS Drska – Mira Retelj
KS Šmihel – Štefan David
KS Brusnice – Bojanc Franc
KS Gabrje – Hudoklin Aleš, Danilo Malnar
KS Majde Šilc – Adolf Zupan
KS Bršljin – Mira Kump
KS Bučna vas – Tomaž Zoran
Odsoten predstavnik KS:
KS Otočec – Franc Rifelj
Predstavniki Mestne občine Novo mesto:
dr. Iztok Kovačič
Franci Starbek
Sašo Klemenčič
Miloš Dular
Petra Budja

Sestanek je vodil župan mag. Gregor Macedoni po naslednjem dnevnem redu:
1. Predstavitev predloga proračunov za leti 2020 in 2021,
2. Strategija izvajanja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Mestni občini
Novo mesto,
3. Predstavitev načina določanja prioritet na področju javne razsvetljave in preplastitev
občinskih cest za leta 2020, 2021 in 2022,
4. Poziv za projekte KS za leto 2020,
5. Razno.
1. Župan je predstavil predlog proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga proračuna sta
objavljena
na
spletni
strani
Mestne
občine
Novo
mesto,
https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/.
2. Sašo Klemenčič je predstavil Strategijo izvajanja sistemov za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v Mestni občini Novo mesto, ki je objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/.
3. Miloš Dular je predstavil način določanja prioritet na področju javne razsvetljave in
preplastitev občinskih cest.
Sklep: Miloš Dular pripravi Prioritetno listo prijavljenih projektov na področju javne
razsvetljave in preplastitev občinskih cest in sicer najkasneje do 28. 11. 2019.
4. Župan je predsednike krajevnih skupnosti seznanil, da je za tehnični del izvedbe
projektov KS zadolžen Sašo Klemenčič. Obenem je predsednike krajevnih skupnosti
seznanil, da bo Prijava na Poziv za projekte KS za leto 2020 objavljena na spletni
strani Mestne občine Novo mesto in sicer najkasneje do 29.11.2019. Župan je
poudaril, da krajevne skupnosti sicer lahko samo vodijo postopek izbire izvajalca,
vendar skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je
nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju. V primerih, ko bo
krajevna skupnost sama peljala postopek izbire izvajalca, mora tudi naročiti izvedbo
(izstaviti naročilnico) v celotni višini projekta (ponudbe). Po zaključenem projektu pa
bo potrebno Mestni občini Novo mesto izstaviti zahtevek za izplačilo v višini
sofinanciranja skladno z izdano naročilnico.
Sklepi:
- Sašo Klemenčič je zadolžen za tehnični del izvedbe projektov KS.
- Petra Budja pripravi Prijavo na Poziv za projekte KS za leto 2020 do najkasneje
29.11.2019.
- Krajevne skupnosti katere bodo same peljale postopek izbire izvajalca, morajo
tudi naročiti izvedbo (izstaviti naročilnico) v celotni višini projekta (ponudbe). Po
zaključenem projektu pa Mestni občini Novo mesto izstaviti zahtevek za izplačilo v
višini sofinanciranja skladno z izdano naročilnico.
5. Predsednik sveta krajevne skupnosti Uršna Sela je izpostavil problem sprejetih cen
grobnin, ki so bistveno višje od cen, ki jih je do sedaj zaračunavala krajevna
skupnost.
Sklep: Pravna služba naj preuči možnost spremembe cen grobnin.
Sestanek je bil zaključen ob 18.15 uri.
Zapisala: Petra Budja

