PREDLOG

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 26.
septembra 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 37. člena poslovnika Občinskega sveta je bilo ob 16.09 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
v skladu s 37. členom poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno so se seje udeležili trije svetniki, in sicer Bojan Kekec (16.20), Ivan Grill (16.24) in
dr. Vida Čadonič Špelič (17.05), tako da je bilo na seji prisotnih skupaj 28 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, Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko
Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Miklič, Mojca Novak, Zvonimir Novak,
Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina
Vrhovnik.
Opravičeno odsotni: Nežka Ivanetič in mag. Renata Zupančič
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,
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Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
Darko Habjanič, vodja Oddelka za občinski svet,
Izidor Jerala, Oddelek za prostor,
Janez Doltar, Urad za kulturo, zdravstvo in socialo,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Peter Žunič Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje,
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) ostali prisotni:
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
− Silvo Mesojedec, Regijska civilna iniciativa (pri 5. točki))
− Jerca Matoš, Center za socialno delo Novo mesto (pri 5. točki),
− Franc Gole, KS Bučna vas (pri 8. točki),
− prof. ddr. Janez Usenik, Senat Konzorcija Univerze v Novem mestu,
− 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),
− dva amandmaja k predlogu Odloka o spremembi Odloka o proračunu MO NM, ki ju je
vložil župan,
− poročila delovnih teles,
− sprememba gradiva za 11. točko z novim naslovom: Soglasje Občinskega sveta k
potrditvi dodatnih del pri projektu energetske sanacije Osnovne šole Bršljin,
− popravek predloga zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta MO NM,
− odgovori na svetniške pobude in vprašanja ter
− gradivo za razširitev dnevnega reda Poročilo o realizaciji projektov - Poročilo o
realizaciji projekta prenova mestne tržnice in Poročilo o realizaciji projekta Regijski
center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza.
Na klop pred sejo pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika
umaknil
z dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto naslednje
točke:
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6. Predlog kodeksa delovanja in ravnanja funkcionarjev Mestne občine Novo mesto –
druga obravnava
7. Program oživljanja Narodnega doma
11. Pridobitev soglasja nadzornega organa za sklenitev aneksa za povečanje obsega
oziroma vrednosti prvotne pogodbe v skladu z določili sedmega odstavka 29.
člena ZJN-2 - umik prvotnega gradiva in zamenjava z novim gradivom: Soglasje
Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu energetske sanacije
Osnovne šole Bršljin,
12. Pobuda za vložitev odloka o ustanovitvi javne Univerze Novo mesto v Državni
zbor RS.
V razpravi o dnevnem redu so sodelovali:
Gregor Macedoni: predlog, da se občinski svet izreče o županovem predlogu umika 12.
točke (univerza) z dnevnega reda s soočenjem argumentov za in proti; v nasprotnem primeru
prošnja za odmor z namenom priprave in vložitev pobude za dodatno točko dnevnega reda
na temo univerze; pobuda za ustanovitev univerze je bila posredovana vsem občinskim
svetom v regiji in upravnemu odboru Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine in
lahko se zgodi, da bo pobuda podprta povsod drugje, razen v MO NM ne; predlog, da se da
beseda tudi prof. ddr. Janezu Useniku, predsedniku senata Konzorcija UNM.
Slavko Gegič: pojasnil stališče Odbora za družbene dejavnosti glede ustanovitve univerze v
Novem mestu; med člani odbora ni bilo zadržkov glede ustavitve javne univerze v Novem
mestu, želeli le pridobiti stališče pristojnih državnih služb predvsem do modela/načina
ustanavljanja univerze in razjasnitev vprašanja združevanja zasebnih fakultet v javno
univerzo.
Gregor Macedoni (replika S. Gegiču): glede dilem o izpolnjevanju kriterijev in vseh postopkov
za ustanovitev univerze je URS že pridobil mnenje v postopku priprave gradiva elaborata za
univerzo; dodatno pojasnilo lahko poda tudi prof. ddr. Janez Usenik; kar se tiče združevanja
zasebnih fakultet v javno, pa je po njegovem zadeva jasna: v trenutku, ko bomo
ustanoviteljstvo prepustili, bodo vse dosedanje zasebne fakultete postale javne fakultete in v
dosedanjem delu ustanavljanja fakultet znotraj URS-a se je v vsakem aktu zapisalo, da se v
primeru prevzema ustanoviteljstva s strani države nad posamezno fakulteto oziroma
univerzo odpoveduje vsem svojim pravicam iz ustanoviteljstva.
Doc. ddr. Janez Usenik: presenečen nad odzivom nad njihovo neobvezujočo pobudo za
ustanovitev univerze; Novo mesto potrebuje državno univerzo in ne privatno; model
ustanovitve državne univerze je samo eden; že petnajst let se izgubljajo prilike za pridobitev
univerze v Novem mestu in zaradi tega že sedem oziroma osem let univerze nimamo, pa bi
jo lahko imeli.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Alojzij Muhič, župan, in predlagal glasovanje
Občinskega sveta o umiku 12. točke z dnevnega reda.
S K L E P št. 509
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
umika
z dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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12. točko: Pobuda za vložitev odloka o ustanovitvi javne Univerze Novo mesto v
Državni zbor RS.
(7 ZA, 15 PROTI)
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal razširitev dnevnega reda: z novo
vsebino 11. točke:
• Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu energetske
sanacije Osnovne šole Bršljin ter z novo točko:
• Poročilo o realizaciji projektov:
− Poročilo o realizaciji projekta prenova mestne tržnice
− Poročilo o realizaciji projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske –
II. faza.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 510
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 razširitvi dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
razširitev
dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z novima
točkama:
11. Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu energetske
sanacije Osnovne šole Bršljin ter
15. Poročilo o realizaciji projektov
− Poročilo o realizaciji projekta prenova mestne tržnice
− Poročilo o realizaciji projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske –
II. faza.
(22 ZA, 1 PROTI)
III.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skupno obravnavo podtočk od 8.1 do
8.6.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P št. 511
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
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sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 38. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo opravil skupno obravnavo za podtočke
od 8. 1 do 8.6.
(22 ZA, O PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 512
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana z večino glasov določil
naslednji
dnevni red
24. seje Občinskega sveta Mestne občini Novo mesto
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2013 – skrajšani postopek
Predlog obvezne razlage 12. odstavka 29. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr.,
76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12DPN, 44/13-teh. popr.)
Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013
– 2020 – druga obravnava
Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN
»Bučna vas – vzhod/2« brez poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo
mesto
Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih
upravljanja javnih zavodov
Premoženjsko – pravne zadeve
8.1 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah parc. št. 94/5 (ID: 828415), 56/4 (ID: 3850745), 60/4
(ID: 319579), 61/4 (ID: 2333044), 75/5 (ID: 4188234), 75/7 (ID: 828414), 81/15 (ID:
5017865), 81/17 (ID: 4179020), 81/19 (ID: 3002416), 104/9 (ID: 315953), 215/5 (ID:
4015260), 238/9 (ID: 819115), 238/11 (ID: 4179021), 258/2 (ID: 1327698), 260/6
(ID: 3510783), 260/8 (ID: 1662234), 951/2 (ID: 2838869), 415/18 (ID: 305311),
420/3 (ID: 4840602), 421/4 (ID: 2489490), 421/8 (ID: 3168455), 421/10 (ID: 433/36
(ID: 4839504), 433/37 (ID: 2991419), 434/44 (ID: 4335372), 483/11 (ID: 1647467),
1315/0 (ID: 4340083), 1322/0 (ID: 309668), 644/2 (ID: 2443032), 964/13 (ID:
718591), 965/7 (ID: 3910014), 965/8 (ID: 1557724), 285/2 (ID: 2920543), 94/3 (ID:
2077557), 150/54 (ID: 3926270), 150/79 (ID: 5871821), 169/7 (ID: 3422283),
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170/11 (ID: 4935568), 170/14 (ID: 1073220), 215/6 (ID: 399243), 234/1 (ID:
2750474), 263/2 (ID: 737170), 265/2 (ID: 63801), 276/2 (ID: 63802), 277/4 (ID:
4597535), 277/6 (ID: 2414568), 278/27( ID: 903232), 278/29 (ID: 3425449), 286/2
(ID: 1910186), 311/12 (ID: 1741760), 352/3 (ID: 4597158), 354/4 (ID: 3590163),
415/33 (ID: 2582811), 434/46 (ID: 2918604), 646/7 (ID: 566195), 647/0 (ID: 63410),
654/11 (ID: 3757896), 923/7 (ID: 3926275), 923/19 (ID: 2414206), 943/74 (ID:
2758987), 943/75 (ID: 2591271), 986/31 (ID: 1750199), 1168/1 (ID: 4597160),
1168/3 (ID: 5268551), 1187/0(ID:3757897), 1341/0 (ID:2750480), 1363/2 (ID:
734936), 1365/1 (ID:3258568), 1365/2 (ID: 5273450), 1366/1 (ID: 2250711), 1366/2
(ID: 739646), 1373/1 (ID: 2250712), 1373/2 (ID: 4099540), 433/30 (ID: 2214405),
11/1 (ID: 540362), 45/5 (ID: 3055638), 57/4 (ID: 4230803), 78/5 (ID: 1879436), 78/7
(ID: 4398998), 199/1 (ID: 5070947), 221/3 (ID: 2895130), 433/28 (ID: 5069949),
433/32 (ID: 2551327), 943/3 (ID: 2557420), 945/7 (ID: 3222744), 1036/9 (ID:
1039481), 1046/4 (ID: 872526), 1320/0 (ID: 4908852), 1316/0 (ID: 4566753),
1317/0 (ID: 1382177), 1351/2 (ID: 5237045), 287/2 (ID: 4227487), 177/2 (ID:
4559733), 1352/2 (ID: 20738), 1068/2 (ID: 4985475), 1054/8 (ID: 1882850), 1014/1
(ID: 2383351), 149/12 (ID: 1647469), 20/14 (ID: 1134400), vse k.o. 1455 – Bršljin
8.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št. 1056/3, k.o. 1484 - Šmihel pri
Novem mestu, 771/50, k.o. 1492 - Stranska vas, 147/5, k.o. 1490 - Težka Voda,
in 148/3, k.o. 1490 - Težka Voda
8.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičnini parc. št. 2028/2, k.o. 1489 - Cerovec
8.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 24/1,
k.o. 1456 – Novo mesto
8.5 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
4626/5, 4626/7 in 4626/10, vse k.o. 1489 Cerovec
8.6 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št.
2796/0, k.o. 1458 Črešnjice
8.7 Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2013
9. Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu energetske
sanacije Osnovne šole Bršljin
10. Kadrovske zadeve
10.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Kulturni center Janeza Trdine
10.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet javnega
zavoda za turizem Novo mesto
10.3 Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda za turizem Novo
mesto
10.4 Potrditev kandidatne liste za člane Razvojnega sveta Jugovzhodne
Slovenije
11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
12. Poročilo o realizaciji projektov
− Poročilo o realizaciji projekta prenova mestne tržnice
− Poročilo o realizaciji projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske –
II. faza.
(21 ZA, 4 PROTI)
V.
Zamenjava vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda
Župan je v skladu s 40. členom poslovnika predlagal zamenjavo vrstnega reda obravnave
točk dnevnega reda, in sicer tako, da se:
6

PREDLOG
- 13. točka Kadrovske zadeve obravnava kot 3. točka dnevnega reda.
S K L E P št. 513
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 40. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o zamenjavi vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto tako, da se 10. točka – Kadrovske zadeve obravnava kot 3.
točka.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Predlog zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil
objavljen na spletni strani v poslovniškem roku, dan pred sejo pa še predlog popravka
zapisnika.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Resman: pripomba na zapisnik v točki 13.3 Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto; želi, da se v zapisnik v celoti zapiše njegova obrazložitev glasu za
svetniško skupino Nova moč o podpori sklepa k imenovanju Boruta Novaka za direktorja:
svetniška skupina Nova moč bo podprla imenovanje gospoda Boruta Novaka za direktorja
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, in sicer iz razloga, ker glas »za« pomeni glas »za«
občino in njene občane; vso obdobje direktorovanja v občinski upravi je bil gospod Borut
Novak grajan tako od občanov kot tudi od posameznih članov občinskega sveta v vseh
pogledih in je bilo njegovo delo ocenjeno kot slabo; zaradi tega je pravilno in dobro za našo
občino, da delovno mesto zasede nekdo, ki bo to delo opravljal bolje od njega in zadovoljil
vse kritike; županu pa želijo srečno roko pri izbiri novega direktorja.
Franc Beg: pri glasovanju se bo vzdržal, ker se želi najprej prepričati, če je res izjavil to, kar
je napisano v razpravi pri njegovem imenu pri obravnavi 9. točke.
Gregor Macedoni: pobuda županu in občinski upravi v zvezi z umikom točke z dnevnega
reda prejšnje 23. seje glede izdaja soglasja občinskega sveta k prodaji delnic JELG, da
zaradi večje odprtosti in transparentnosti pred občani tekoče obveščata svetnike in občane,
ki so lastniki, o dogajanju v podjetju Zarja, d.o.o.
Milena Bartelj: pri pregledu predloga zapisnika je ugotovila, da je pri točki 13.3 v razpravi
njena izjava napačno zapisana, zato je na napako že opozorila in je le-ta tudi že popravljena.
S K L E P št. 514
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Spremembe in dopolnitve
predloga zapisnika 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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Predlog zapisnika 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 11. julija
2013 se spremeni in dopolni tako, da se :
1. Pri razpravi k točki 13.3 Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto pri razpravljalcu Andreju Resmanu (str. 19) navede celotna obrazložitev glasu
svetniške skupine Nova moč, podana na seji.
2. Pri razpravi k točki 13.3 Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto se spremeni besedilo v deveti vrstici drugega odstavka pri razpravljalki Mileni
Bartelj (str. 19) tako, da se glasi:
»Milena Bartelj: občina kljub zanikanju še naprej na novo zaposluje v občinski upravi,
postopki novih zaposlitev pa se izvajajo nekorektno in netransparentno.«
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 11. 7. 2013
z upoštevanjem sprejetih sprememb.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Kadrovske zadeve
Pri sprejemanju dnevnega reda je bil izglasovan predlog, da se ta točka obravnava kot 3.
točka dnevnega reda.
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
podtočke 10.1 do 10.4, je bilo objavljeno na spletni strani dan pred sejo.
10.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Kulturni center Janeza Trdine
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 515
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Igorja DANEVA, Novo mesto, Cesarjeva ulica 56,
Matjaža ENGLA, Otočec, Dobrava 56,
Stanislava GALIČA, Novo mesto, Košenice 12,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
8
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za mandatno dobo pet let.
(19 ZA, 6 PROTI)
10.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda
za turizem Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 516
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Slavka GEGIČA, Novo mesto, Cesarjeva ulica 20,
za predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega zavoda za turizem Novo mesto
za mandatno štirih let.
(19 ZA, 6 PROTI)
10.3 Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda za turizem Novo mesto
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala:
Franc Beg: kljub iztekajočemu se mandatu tega občinskega sveta v naslednjem letu se še
naprej izvaja politično kadrovanje na vseh nivojih.
Gregor Macedoni: obrazložil zakaj ne bo dal soglasja k predlaganemu kandidatu; ne strinja
se s pisanjem kandidata za direktorja v zadnji številki revije Rast glede zapore prometa skozi
Glavni trg; nezaprtje prometa skozi Glavni trg pomeni nekaj let kasnešje oživljanje mestnega
jedra.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 517
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
soglasje
k imenovanju
Ivana Kuljaja, Gabrje, Kavce 29,
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za direktorja Zavoda za turizem Novo mesto.
(24 ZA, 1 PROTI)
10.4 Potrditev kandidatne liste za člane Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prijav k razpravi ni bilo.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 518
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
potrdi
kandidatno listo članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija v predloženi
vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2013 – skrajšani postopek
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 okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za gospodarstvo,
- Odbora za družbene dejavnosti in
- Odbora za lokalno samoupravo.
Uvodno obrazložitev je na seji podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in
računovodstvo, in podala tudi pojasnila na zahteve Odbora za davčno politiko, proračun in
finance.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
- Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo,
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in
- Tomaž Kovačič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.
V razpravi so sodelovali:
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Gregor Macedoni: prosi za proceduralno pojasnilo, da se še enkrat v celoti prebere poročilo
Odbora za davčno politiko, proračun in finance v delu, kjer se sklep nanaša na RIC; do
kakšne vrednosti se bo občina zadolžila.
Andrej Resman: na strani 55 se je povečala postavka pri javni razsvetljavi - tokovina pri
električni energiji za 68 odstotkov iz 250.000 € na 420.000 €; v zvezi s tem prosi za pojasnilo.
Franc Beg: postavka za RIC prehaja s tem rebalansom v enormne zneske; vedno se pokriva
nekaj za nazaj; pričakuje natančnejše pojasnilo v zvezi s poplačevanjem obveznosti za nazaj
v višini 98.000 € in zagotovilo, da je poravnava teh obveznosti za nazaj zadnjič.
Na vprašanja v razpravi so odgovarjali Alojzij Muhič, župan, Borut Novak, direktor občinske
uprave, Urška Ban, vodja Urada za splošne zadeve, in Katarina Petan, vodja Urada za
finance in računovodstvo.
S K L E P št. 519
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
Amandmaja
k predlogu odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2013
Amandma št. 1
(predlagatelj: župan)
Prerazporeditev sredstev iz postavke
2311051007
CEROD II
na postavko
08109013
Razvoj in podpora socialnega podjetništva
(24 ZA, 0 PROTI)

- 15.000 EUR
+ 15.000 EUR

Amandma 2
(predlagatelj: župan)
2. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2013 se dopolni tako, da se glasi:
»2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov
do višine 3.545.000 EUR in sicer za naslednje investicije: OŠ Bršljin, Atletska steza Portoval,
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, Obnova ceste Novo mesto – Šentjernej (skozi
naselje Ratež) in Rekonstrukcija krožišča Otočec – Šempeter.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013
ne bo izdajala poroštev.««
(19 ZA, 2 PROTI)
II.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
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Odlok
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev.
(16 ZA, 4 PROTI)
III.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
Odlok
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
v drugi obravnavi.
(17 ZA, 4 PROTI)

K 4. točki
Predlog obvezne razlage 12. odstavka 29. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto ((Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr., 76/10teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12- DPN, 44/13teh. popr.)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani sedem dni pred sejo, na dan seje pa še poročila
delovnih teles občinskega sveta, in sicer
- Komisije za statut in poslovnik,
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet ter
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor.
Poročila delovnih teles so na seji podali
- Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, 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:
Matic Vidic: na podlagi česa uprava predlaga, da bi omejevali ogrevanje na fosilna goriva.
Gregor Macedoni: ali je predlagana razlaga tudi usklajena oziroma v dogovoru z
gospodarstvom in gospodarsko zbornico; pri energetskem razvoju je prav, da se vključi tudi
gospodarstvo; 3 % od prihodkov mora koncesionar za plin po pogodbi dati kot donacijo za
razvoj družbenih dejavnosti; v zvezi s tem še ni dobil poročila od občine, kam se ta sredstva
namenjajo; predlog županu, da se preveri, kako energetsko oskrbovano želimo imeti občino;
razprava naj se odpre tudi v relaciji z gospodarsko zbornico, da se k temu lahko bolj celovito
pristopi.
Bojan Kekec: strinja se z mnenjem M. Vidica; nesmiselno je, da se daje prednost
neobnovljivim virom pred obnovljivimi, ker se cena fosilnim gorivom povečuje hitreje kot
lesnim in ostalim alternativnim virom; po nepotrebnem se občanom določajo okviri; ljudem
dati možnost proste izbire, predvsem pa podpora alternativnim virom; nesmiselno
omejevanje z močjo, ker za to ni argumenta.
Mag. Franci Bačar: v Novem mestu se je pred leti propagiralo in gradilo plinovodno omrežje
z namenom izboljšanja kakovosti zraka v mestu; bistveno povečevanje uporabe energentov,
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tudi lesa, lahko pomembno poslabša kvaliteto zraka v Novem mestu, zato bi bilo potrebno z
drugimi ukrepi zagotavljati, da se to ne bi zgodilo.
Ivan Bukovec: zakaj se v poletnem času ne opravijo meritve onesnaženosti zraka; bojazen,
da se zrak bolj onesnažuje iz večjih novomeških tovarn.
Na vprašanja v razpravi sta odgovarjala Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor, in Izidor
Jerala, Urad za prostor.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 520
I.
OBVEZNO RAZLAGO
12. odstavka 29. Člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 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.), v povezavi z 2.
Odstavkom 12. Člena Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/2006)
v naslednjem besedilu:
»Šteje se, da je na območjih, kjer je zagotovljena oskrba z zemeljskim plinom in
obstaja možnost priključitve, dopustna izraba lesne biomase v manjših sistemih
ogrevanja, katerih inštalirana moč toplotnih energetskih naprav, namenjenih
ogrevanju ali podobni energetski rabi, ne presega 40 kW.«
(23 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet zadolži župana in občinsko upravo, da se glede na aktualne razmere pri
razvoju uporabe obnovljivih virov energije preuči in pripravi spremembe veljavnih
občinskih aktov, ki opredeljujejo to področje.
V razpravo o analizi stanja in pripravo sprememb naj se vključi tudi gospodarstvo.
III.
1.
Občinski svet daje pobudo, da občinska uprava pripravi predlog dodatnih aktivnosti
za stimuliranje uporabnikov z namenom pospešitve uporabe plina kot čistega vira
ogrevanja.
2.
Občinski svet daje pobudo za spremembo zakonodaje na področju rabe čistih virov
energije, ki ga občinska uprava posreduje na pristojno ministrstvo.
(19 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje
2013 – 2020 – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še poročila Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za komunalo in promet ter Odbora za
okolje in prostor.
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Uvodno obrazložitev na seji je podala Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in
socialo.
Poročilo delovnih teles sta na seji podala
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Bukovec: gradivo bi razdelil na dva dela: en del bi bil gradnja romskega naselja in
sanacija smetišča, drugi del pa bi zajemal romsko problematiko; poziv romski svetnici, ker še
ni sklicala Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, kjer bi to temo dorekli; romska
naselja usposobiti z vso infrastrukturo, da bodo Romi lahko v teh naseljih živeli; to je
predpogoj za vse ostale zadeve; še enkrat vprašanje, kaj bo s sanacijo smetišča v Žabjaku.
Dr. Vida Čadonič Špelič: pohvala delu skupine, ki je dokument pripravljala; predlog za črtanje
ukrepa v gradivu na strani 74 pri aktivnosti Vzgoja in izobraževanje - enakomerna
prerazporeditev romskih učencev po vseh osnovnih šolah v MONM; treba je pomagati
romskim otrokom, vendar, če se bo razdelilo romske otroke po vseh OŠ, se bodo s tem
razpršili tudi problemi, osnovni problem pa bo ostal nerešen; izpostavlja problem odsotnosti
romskih otrok od pouka; tudi tukaj naj bodo enaka merila kot za vse druge otroke in tudi
enaka merila kot za vse druge starše; iz tega razloga predlog, da se tudi ta ukrep črta; naj
bodo enakopravni z ostalimi otroci; če že hodijo romski otroci v šolo, naj prevzamejo otroci in
njihovi starši konkretne odgovornosti tako kot ostali starši; nasprotuje tudi ukrepu na strani
78, da se v romskem naselju vzpostavi posebna zdravstvena ambulanta; podpira pa ukrep
na strani 77 – Nadgradnja informacijskega sistema Centra za socialno delo, kjer bi se lahko
direktno preko tega sistema opravljala plačila, da se znižajo zadolžitve Romov (CSD bi
direktno plačeval storitve, kot npr. komunala, elektrika ipd.); podpira pa tudi vse športne
aktivnosti; indeksi rasti prebivalstva na strani 86 kažejo, kdo je ogrožen in kdo ne.
Dušica Balažek: opravičilo I. Bukovcu, ker ni sklicala matičnega odbora zaradi zdravstvenih
razlogov; sama je aktivno sodelovala pri pripravi strategije kot član projektne skupine in kot
svetnica in jo v celoti podpira; meni, da so razdeljene naloge v strategiji do odgovornih in
zaključki v njej upravičeni; strategija se že uresničuje; replika dr. V. Čadonič Špelič, da
predvidena ambulanta ni namenjena strogo le pregledu obolelih Romov; izvajali naj bi se
preventivni zdravstveni pregledi, cepljenja in predavanja; precepljenost otrok med Romi je
zelo kritična.
Gregor Macedoni: pohvala k pristopu pri pripravi strategije; dokumentu manjka še vrednostni
del; realnost dokumenta bi lažje ocenjevali, če bi imeli še opredeljene vrednosti pri
aktivnostih; manjka podatek o obstoječih možnih virih in analiza dosedanjih uspešnih prijav
realizacije projektov; pobuda tudi glede razrešitve vprašanja večstanovanjskega objekta v
Šmihelu in reševanja ostalih zadev, da se Romom ne da nekaj zastonj, ampak naj tudi sami
prispevajo k realizaciji zadeve.
Dr. Milena Kramar Zupan: podpora strategiji; obstajajo trije razlogi za ambulanto v romskem
naselju: velik obisk Romov v ambulanti nujne medicinske pomoči; tukaj se ima možnost
vključiti država; gre za dodatni program, ki ga mora država zagotoviti; Žabjak je tempirana
bomba glede precepljenosti otrok in splošnega zdravstvenega stanja ljudi v tem naselju.
Ivan Bukovec: replika razpravljalcem: pristojne službe naj opravljajo svoje delo, naj gredo
tudi na teren in delajo z ljudmi; policija je represiva in po zakonu je dolžna pomagati vsem
občanom, po potrebi pa izvajati tudi represijo v skladu s pooblastili.
Dr. Vida Čadonič Špelič: (replika razpravljalcem): če je možno pridobiti državna denarna
sredstva za ambulanto v romskem naselju, ta projekt podpira; predlog, da se glasuje o njenih
predlogih glede na to, da je gradivo v drugem branju, in sicer naj se črta ukrep na strani 74,
pod številko 3.6.2.1 Enakomerna prerazporeditev romskih učencev po šolah v MO NM; proti
prešolanju romskih otrok na druge osnovne šole je zato, ker je mnenja, da je treba problem
reševati na enem mestu, ne ga pa delti na več mest; ostale predloge umika.
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Duška Balažek: (replika dr. V. Čadonič Špelič): vprašanje, zakaj ne prerazporediti romskih
otrok po ostalih šolah; sama meni, da je OŠ Bršljin prenatrpana z romskimi otroki in tudi
kvaliteta ni v mejah pričakovanj; nekateri Romi že razmišljajo, da bi svoje otroke prepisali na
druge osnovne šole v mestu, jih pa skrbi, ali bi bil v tem primeru organiziran šolski prevoz; s
tem bi se razbremenila tudi OŠ Bršljin; to je pokazala praksa v Murski Soboti.
Slavko Gegič: podpora predlogu dr. V. Čadonič Špelič, in sicer če se združijo šolski okoliši,
bodo iz OŠ Bršljin odšli vsi drugi otroci, razen romskih.
Občinski svet je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P št. 521
I.
V predlogu besedila Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto
za obdobje 2013-2020 za drugo obravnavo se v poglavju 3.6.2.1 Enakomerna
prerazporeditve romskih učencev po šolah Mestne občine Novo mesto črta prvi
odstavek za tabelo na str. 74, ki se glasi:
»Namen aktivnosti je:
• Enakomerna prerazporeditev romskih učencev po mestnih osnovnih polah glede na
dejstvo, da so trenutne zmogljivosti osnovnih šol zadostne za pokrivanje potreb.«
(10 ZA, 6 PROTI)
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme besedilo
Strategije reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 20132020 v drugi obravnavi
z upoštevanjem spremembe, sprejete pod točko I.
III.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zavezuje župana in občinsko upravo, da
enkrat letno poroča o izvajanju ukrepov iz strategije.
IV.
1.
Pristojne strokovne službe preučijo možnost, da se Rome spodbudi za vključevanje
predstavnikov romske skupnosti v svet staršev vrtcev in šol in v krajevne skupnosti.
2.
Odbor za družbene dejavnosti daje pobudo za ustanovitev Službe opravljanja del v
splošno korist znotraj občinske uprave, v Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo, ki bo
izvajala zaposlitev in mentorstvo nad zaposlenimi Romi, kateri bodo z odločbo
pristojnega državnega organa napoteni na opravljanje nadomestne kazni oziroma
družbeno koristnega dela v Mestni občini Novo mesto.
(19 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN
»Bučna vas – vzhod/2« brez poprejšnje spremembe OPN Mestna občina 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:
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet ter
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-

Odbora za gospodarstvo.

Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles sta podala:
- mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P št. 522
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 133107,
70108 ZVO-1B, 108/09, 80110-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43111-ZKZ-C, 57112, 57112ZUPUDPP-4, 109112, 35/12-Skl. US: U-l-43/1 3-8; v nadaljevanju ZPNačrt) za
spremembo prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta
MONM (v nadaljevanju OPN) na delu območja EUP NM/6-OPPN-f, na katerem je
predviden fazni OPPN Bučna vas – zahod/2, brez poprejšnje spremembe OPN, in
sicer tako da se za območje predmetnega OPPN obveznost pridobitve celovitih
urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z javnim
natečajem nadomesti z obveznostjo pridobitve variantnih strokovnih prostorskih
preveritev.
2. Ugotovitev se v skladu s četrtim odstavkom 57. člena ZPNačrt navede v Sklepu o
začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas –
vzhod/2, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto
v organih upravljanja javnih zavodov
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 statut in poslovnik,
- Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- Odbora za gospodarstvo in
- Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je občinskemu svetu predlagal dvofazni postopek.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so podali:
- Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in poslovnik,
- Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja,
- Jože Miklič, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
- Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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V razpravi sta sodelovala:
Andrej Resman: strinja se, da je ta dokument nujen, ne strinja pa se s predlogom Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se preuči pravna podlaga za povrnitev
materialnih stroškov predstavnikov MO NM v organih upravljanja javnih zavodov; obvezno
mora ostati tako, kot je zapisano v 1. členu; opravljanje funkcije predstavnikov ustanovitelja
je častno in brezplačno; potrebno je še dodati, da mora biti vsak član seznanjen z navodili o
izvajanju nalog predstavnikov MO NM v organih upravljanja javnih zavodov; poročilo
predstavnikov v svetih zavodov mora biti obvezna priloga pri poročilih o poslovanju javnih
zavodov; obvezno mora biti v tem poročilu omenjeno tudi ime in priimek uslužbenca občine,
ki je zadolžen za sodelovanje s predstavnikom ustanovitelja.
Gregor Macedoni: podpora sprejemu navodil; člen, ki govori, da je funkcija častna in
brezplačna, je neprimeren; to je nadzorna in odgovorna funkcija; potrebno je razmisliti, kdo jo
lahko opravlja, ne more je vsakdo opravljati; prevečkrat je edini kriterij le političen; navodila
nadgraditi s procesi, da bodo ti predstavniki pripravili enkrat letno strategijo, jo predložili v
razpravo ali kot poročilo občinskemu svetu in po končanem letu napisali, kako so preverjali te
kriterije; samo na tak način se lahko pristopi k uresničevanju uredbe, ki govori o sejninah v
javnih zavodih.
Na vprašanja na seji je odgovarjala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 523
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto
v organih upravljanja javnih zavodov v prvi obravnavi.
II.
Pripravljalec do druge obravnave preuči pripombe in predloge k predlogu navodila o
izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih
zavodov, podane v prvi obravnavi.
(19 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
V skladu s sprejetim sklepom pri določitvi dnevnega reda je občinski svet opravil skupno
obravnavo za podtočke od 8.1 do 8.6.
8.1 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah parc. št. 94/5 (ID: 828415), 56/4 (ID: 3850745), 60/4
(ID: 319579), 61/4 (ID: 2333044), 75/5 (ID: 4188234), 75/7 (ID: 828414), 81/15 (ID:
5017865), 81/17 (ID: 4179020), 81/19 (ID: 3002416), 104/9 (ID: 315953), 215/5 (ID:
4015260), 238/9 (ID: 819115), 238/11 (ID: 4179021), 258/2 (ID: 1327698), 260/6
(ID: 3510783), 260/8 (ID: 1662234), 951/2 (ID: 2838869), 415/18 (ID: 305311),
420/3 (ID: 4840602), 421/4 (ID: 2489490), 421/8 (ID: 3168455), 421/10 (ID: 433/36
(ID: 4839504), 433/37 (ID: 2991419), 434/44 (ID: 4335372), 483/11 (ID: 1647467),
1315/0 (ID: 4340083), 1322/0 (ID: 309668), 644/2 (ID: 2443032), 964/13 (ID:
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8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

718591), 965/7 (ID: 3910014), 965/8 (ID: 1557724), 285/2 (ID: 2920543), 94/3 (ID:
2077557), 150/54 (ID: 3926270), 150/79 (ID: 5871821), 169/7 (ID: 3422283),
170/11 (ID: 4935568), 170/14 (ID: 1073220), 215/6 (ID: 399243), 234/1 (ID:
2750474), 263/2 (ID: 737170), 265/2 (ID: 63801), 276/2 (ID: 63802), 277/4 (ID:
4597535), 277/6 (ID: 2414568), 278/27( ID: 903232), 278/29 (ID: 3425449), 286/2
(ID: 1910186), 311/12 (ID: 1741760), 352/3 (ID: 4597158), 354/4 (ID: 3590163),
415/33 (ID: 2582811), 434/46 (ID: 2918604), 646/7 (ID: 566195), 647/0 (ID: 63410),
654/11 (ID: 3757896), 923/7 (ID: 3926275), 923/19 (ID: 2414206), 943/74 (ID:
2758987), 943/75 (ID: 2591271), 986/31 (ID: 1750199), 1168/1 (ID: 4597160),
1168/3 (ID: 5268551), 1187/0(ID:3757897), 1341/0 (ID:2750480), 1363/2 (ID:
734936), 1365/1 (ID:3258568), 1365/2 (ID: 5273450), 1366/1 (ID: 2250711), 1366/2
(ID: 739646), 1373/1 (ID: 2250712), 1373/2 (ID: 4099540), 433/30 (ID: 2214405),
11/1 (ID: 540362), 45/5 (ID: 3055638), 57/4 (ID: 4230803), 78/5 (ID: 1879436), 78/7
(ID: 4398998), 199/1 (ID: 5070947), 221/3 (ID: 2895130), 433/28 (ID: 5069949),
433/32 (ID: 2551327), 943/3 (ID: 2557420), 945/7 (ID: 3222744), 1036/9 (ID:
1039481), 1046/4 (ID: 872526), 1320/0 (ID: 4908852), 1316/0 (ID: 4566753),
1317/0 (ID: 1382177), 1351/2 (ID: 5237045), 287/2 (ID: 4227487), 177/2 (ID:
4559733), 1352/2 (ID: 20738), 1068/2 (ID: 4985475), 1054/8 (ID: 1882850), 1014/1
(ID: 2383351), 149/12 (ID: 1647469), 20/14 (ID: 1134400), vse k.o. 1455 – Bršljin
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena - javne ceste na nepremičninah parc. št. 1056/3, k.o. 1484 - Šmihel pri
Novem mestu, 771/50, k.o. 1492 - Stranska vas, 147/5, k.o. 1490 - Težka Voda,
in 148/3, k.o. 1490 - Težka Voda
Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičnini parc. št. 2028/2, k.o. 1489 - Cerovec
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 24/1,
k.o. 1456 – Novo mesto
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.
4626/5, 4626/7 in 4626/10, vse k.o. 1489 Cerovec
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št.
2796/0, k.o. 1458 Črešnjice

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 davčno politiko,
proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Občinski svet je brez razprave z večino glasov s skupnim glasovanjem sprejel naslednje
sklepe k točkam od 8.1 do 8.6:
S K L E P št. 524
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št.
94/5 (ID: 828415), 56/4 (ID: 3850745), 60/4 (ID: 319579), 61/4 (ID: 2333044), 75/5 (ID:
4188234), 75/7 (ID: 828414), 81/15 (ID: 5017865), 81/17 (ID: 4179020), 81/19 (ID:
3002416), 104/9 (ID: 315953), 215/5 (ID: 4015260), 238/9 (ID: 819115), 238/11 (ID:
4179021), 258/2 (ID: 1327698), 260/6 (ID: 3510783), 260/8 (ID: 1662234), 951/2 (ID:
2838869), 415/18 (ID: 305311), 420/3 (ID: 4840602), 421/4 (ID: 2489490), 421/8 (ID:
3168455), 421/10 (ID: 433/36 (ID: 4839504), 433/37 (ID: 2991419), 434/44 (ID: 4335372),
483/11 (ID: 1647467), 1315/0 (ID: 4340083), 1322/0 (ID: 309668), 644/2 (ID: 2443032),
964/13 (ID: 718591), 965/7 (ID: 3910014), 965/8 (ID: 1557724), 285/2 (ID: 2920543), 94/3
(ID: 2077557), 150/54 (ID: 3926270), 150/79 (ID: 5871821), 169/7 (ID: 3422283), 170/11
(ID: 4935568), 170/14 (ID: 1073220), 215/6 (ID: 399243), 234/1 (ID: 2750474), 263/2 (ID:
737170), 265/2 (ID: 63801), 276/2 (ID: 63802), 277/4 (ID: 4597535), 277/6 (ID: 2414568),
278/27( ID: 903232), 278/29 (ID: 3425449), 286/2 (ID: 1910186), 311/12 (ID: 1741760),
352/3 (ID: 4597158), 354/4 (ID: 3590163), 415/33 (ID: 2582811), 434/46 (ID: 2918604),
646/7 (ID: 566195), 647/0 (ID: 63410), 654/11 (ID: 3757896), 923/7 (ID: 3926275), 923/19
(ID: 2414206), 943/74 (ID: 2758987), 943/75 (ID: 2591271), 986/31 (ID: 1750199), 1168/1
(ID: 4597160), 1168/3 (ID: 5268551), 1187/0(ID:3757897), 1341/0 (ID:2750480), 1363/2 (ID:
734936), 1365/1 (ID:3258568), 1365/2 (ID: 5273450), 1366/1 (ID: 2250711), 1366/2 (ID:
739646), 1373/1 (ID: 2250712), 1373/2 (ID: 4099540), 433/30 (ID: 2214405), 11/1 (ID:
540362), 45/5 (ID: 3055638), 57/4 (ID: 4230803), 78/5 (ID: 1879436), 78/7 (ID: 4398998),
199/1 (ID: 5070947), 221/3 (ID: 2895130), 433/28 (ID: 5069949), 433/32 (ID: 2551327),
943/3 (ID: 2557420), 945/7 (ID: 3222744), 1036/9 (ID: 1039481), 1046/4 (ID: 872526),
1320/0 (ID: 4908852), 1316/0 (ID: 4566753), 1317/0 (ID: 1382177), 1351/2 (ID: 5237045),
287/2 (ID: 4227487), 177/2 (ID: 4559733), 1352/2 (ID: 20738), 1068/2 (ID: 4985475), 1054/8
(ID: 1882850), 1014/1 (ID: 2383351), 149/12 (ID: 1647469), 20/14 (ID: 1134400), vse k.o.
1455 – Bršljin.
S K L E P št. 525
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste na
nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste na
nepremičninah parc. št. 1056/3, k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, 771/50, k.o. 1492 Stranska vas, 147/5, k.o. 1490 - Težka Voda, in 148/3, k.o. 1490 - Težka Voda.
S K L E P št. 526
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini
parc. št. 2028/2, k.o. 1489 – Cerovec
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 2028/2, k.o.
1489 – Cerovec.
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S K L E P št. 527
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 324/1, k.o. 1456 – Novo
mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 324/1, k.o. 1456 – Novo mesto in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
S K L E P št. 528
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 4626/5, 4626/7 in 4626/10,
vse k.o. 1489 Cerovec
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 4626/5, 4626/7 in 4626/10, vse k.o.
1489 Cerovec in sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej
S K L E P št. 529
Občinski svet Mestna občina Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2796/0, k.o. 1458 Črešnjice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št. 2796/0, k.o. 1458 - Črešnjice in
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na njej.
(19 ZA, O PROTI)

8.7 Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2013
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v sedemdnevnem poslovniškem roku, na dan seje
pa še popravek gradiva in poročilo delovnega telesa občinskega sveta, in sicer Odbora za
davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala Darja Gantar, predsednica Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
S K L E P št. 530
20

PREDLOG
Občinski svet je brez razprave sprejel
I.
Tretjo dopolnitev letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v letu 2013 v predloženi vsebini.
II.
Četrto dopolnitev letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem za leto 2013 v predloženi vsebini.
III.
Občinski svet soglaša s pridobitvijo in z odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je
navedeno v tretji in četrti dopolnitvi letnega načrta za leto 2013.
(18 ZA, O PROTI)
Po zaključenem glasovanju je Gregor Macedoni izpostavil še vprašanje glede menjave
stavbnega zemljišča pod točko 2: ali se stavbno zemljišče v Bučni vasi v izmeri 1.090 m2
menja za parcelo v Stranski vasi; kašen je razlog za menjavo.
Na vprašanja je na seji odgovorila Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in
kmetijstvo.

K 9. točki
Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu energetske sanacije
Osnovne šole Bršljin
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 podala Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije.
Poročilo delovnega telesa je podal Slavko Gegič, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 531
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s stanjem na projektu
Energetske sanacije Osnovne šole Bršljin.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k usklajeni vrednosti
dodatnih del v višini 139.873,13 EUR brez DDV.
3. Mestna občina Novo mesto v skladu s soglasjem Občinskega sveta dokonča
postopek v skladu z ZJN-2 ter sklene aneks k osnovni pogodbi.
(22 ZA, 0 PROTI)

21

PREDLOG
K 10. 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 23. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9003-1/2010/310 Sprememba OPN
9003-1/2010/311 Prostori RIC-a
9003-1/2010/312 Uvrstitev točke Soglasje Občinskega sveta MONM k prodaji delnic
JELG na dnevni red 23. seje občinskega sveta
9003-1/2010/313 Sprememba intervalov v križiščih
9003-1/2010/314 Križišče pri Mercator centru v Bučni vasi
9003-1/2010/315 Obnovitev pletenke v krožišču v Mačkovcu
9003-1/2010/316 Financiranje svetniških skupin
9003-1/2010/317 Namestitev dodatnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke
9003-1/2010/318 Nacionalno športno središče športnih panog
9003-1/2010/319 Datum objave svetniških odgovorov na spletu
9003-1/2010/320 Povrnitev kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki
9003-1/2010/321 Rebalans proračuna – področje socialnega podjetništva
9003-1/2010/322 Igranje novomeškega nogometnega kluba Krka v 1. ligi
9003-1/2010/323 Sponzoriranje oračev na svetovnem prvenstvu
9003-1/2010/324 Prodaja občinske parcele (Djeladini – Ressljeva cesta)
9003-1/2010/325 Regionalni razvojni program 2014 – 2020
9003-1/2010/326 Ureditev prometa na križišču Ulice Slavka Gruma in Topliške ceste
9003-1/2010/327 Pomoč pri ureditvi balinišča na Cesarjevi ulici na Drski
9003-1/2010/328 Stekleno pokritje vodnjaka na Glaven trgu

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 24. seji Občinskega sveta dne 26.9.2013 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1.

Vida Čadonič Špelič
9003-1/2010/329
(ustna pobuda)

Izvedba javnega natečaja za opravljanje volunterske
delovne prakse in pripravništva v občinski upravi
Pobuda, da se izvede javni natečaj za opravljanje
volunterske delovne prakse in pripravništva v občinski
upravi.
Tudi v drugih državnih organih dobivajo vloge za opravljanje
volunterskega pripravništva ali opravljanje obvezne prakse,
saj brez tega študentje oziroma diplomanti težko konkurirajo
na prosta delovna mesta, zato pobuda, da tudi MO NM
omogoči opravljanje takih del.
Če je povpraševanje pri drugih državnih organih v Ljubljani,
je povpraševanje po takih delih verjetno tudi v Novem mestu.
Glede na trenutno težko finančno stanje se jim redna
zaposlitev težko ponudi, lahko pa se na tak način pokaže
vsaj dobra volja in se jim omogoči voluntersko pripravništvo
ali praksa. Zakonodaja to omogoča.

2. Ivan Bukovec
9003-1/2010/330 Neaktivnost oziroma nedelovanje Komisije za vloge
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

(ustno vprašanje) pritožbe
Vprašanje, zakaj do sedaj še ni bil sklicana Komisija za vloge
in pritožbe.
Ivan Bukovec
9003-1/2010/331 Postavitev luči sredi pločnika na Jakčevi ulici
(ustno vprašanje) Vprašanje, po kakšnih kriterijih se postavlja luči sredi
pločnika, ki ovira pešce z vozički in kolesarje. Ista praksa se
dogaja tudi pri urejanju novih pločnikov pri Davčni upravi na
Kandijski cesti.
Ivan Bukovec
9003-1/2010/332 Ureditev hodnika pod arkadami na Rozmanovi ulici
(ustna pobuda) Pobuda, da se hodnik pod arkadami na Rozmanovi ulici
očisti, prepleska, po možnosti namestijo luči ter opere
umazanija iz kock na tleh.
Ivan Bukovec
9003-1/2010/333 Omejitev hitrosti na cesti ob prihodu iz Kandijskega
(ustna pobuda) mostu na Glavni trg
Pobuda za omejitev hitrosti na cesti ob prihodu iz
Kandijskega mostu na Glavni trg in pobuda, da policija izvaja
občasne meritve hitrosti na tem odseku.
Gregor Macedoni
9003-1/2010/334 Katere projekte je MONM prijavila na razpise na ravni
(pisno vprašanje) države in EU skladov v letu 2013 (vključno z uspešnostjo
teh prijav)?
Vprašanje: želi izčrpnejše pojasnilo, kateri projekti in po
kakšnem ključu so bili oziroma bodo prijavljeni na razpis
Ministrstva za kulturo za obnovo in oživljanje občinske
kulturne infrastrukture in na zadnji razpis za regionalne
razvojne spodbude Ministrstva za gospodarstvo ter v kakšni
fazi so gradiva in sodelovanje z državo za vlaganja v
graditev širokopasovnih omrežij na manj poseljenih območjih
MO NM.
Slavko Gegič
9003-1/2010/335 Uvrstitev informacije o pripravah razvojnih prioritet MO
(ustna pobuda) NM za Regionalni razvojni program 2014 – 2020 na
naslednjo sejo občinskega sveta
Pobuda, da se na naslednjo sejo občinskega sveta na dnevni
red uvrsti informacija o pripravi razvojnih prioritet MO NM,
vezanih na finančno perspektivo 2014 – 2020. Informacija naj
celostno vsebuje, katere prioritete in projekti so uvrščeni v
program, vezano tudi na občine, kakšen je položaj Novega
mesta v kontekstu regije?
Slavko Gegič
9003-1/2010/336 Informacija o izvedenih projektih v MO NM in v celotni
(ustna pobuda) regiji JV Slovenija v iztekajoči finančni perspektivi 2007 –
2013
Pobuda za pripravo informacije o tem, kateri projekti so bili
izvedeni in kakšna je bila njihova finančna konstrukcija v
finančni perspektivi 2007 – 2013. Poročilo naj se nanaša za
celotno območje, ki ga pokriva Razvojni center Novo mesto
(projekti v posameznih občinah, višina sredstev, uspešnost
na prebivalca v občini v naši razvojni regiji.
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9. Slavko Gegič
9003-1/2010/337 Varstvo šoloobveznih otrok med počitnicami
(ustna pobuda) Pobuda, da se v Novo mesto prenesejo primeri dobrih praks
iz drugih krajev (npr. Kamnika) za organizacijo počitniških
programov za šoloobvezne otroke. Letos je bil dober primer v
Novem mestu program DRPD-ja, vendar je bil program le za
dve uri. Tak program bi moral biti za cel dan, z minimalno
participacijo staršev. Varstvo šoloobveznih otrok med
počitnicami je za veliko staršev resen problem, komercialni
programi in aktivnosti pa so predragi. Marsikatera družina si
tak program lahko privošči za en teden.
10. Janez Malenšek
9003-1/2010/338 Stavba na Novem trgu 6
(ustno vprašanje) Vprašanje, kaj se dogaja s stavbo na Novem trgu 6?
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan (V pogovoru z lastnikom objekta, Adria
Bank Ljubljana, je dobil informacijo, da bo se bo lastništvo te stavbe preneslo na njihovo
novoustanovljeno »slabo banko«. O nadaljnji usodi objekta bo imel tudi razgovor z zasebnim
podjetjem, ki naj bi proučilo možnost spremembe odloka o zazidalnem načrtu za to območje.
O morebitnih spremembah in novih informacijah pa bo občinska uprava pripravila tudi pisni
odgovor.)
11. Andrej Resman
9003-1/2010/339 OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških
(pisno vprašanje) območjih MO NM
Vprašanje, kaj se dogaja z OPPN za sanacijo neskladnih
gradenj v vinogradniških območjih MO NM in kdaj bo OPPN
ponovno na dnevnem redu seje OS?
Glede na to, da je bilo pobranega že kar nekaj denarja in je
bilo na 21. seji dne 25.4.2013 v gradivu pri točki 14 Predlog
ugotovitvenega sklepa občinskega sklepa, da so izpolnjeni
pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede
spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z
OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških
območjih MO NM zapisano: v nadaljevanju načrtujemo
izdelavo osnutka OPPN za sanacijo neskladnih gradenj,
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in v mesecu
juliju javno razgrnitev ter prvo obravnavo dopolnjenega
osnutka na občinskem svetu. V mesecu oktobru načrtujemo,
na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora izdelan usklajeni
predlog OPPN za sanacijo neskladnih gradenj, predlagati v
2. obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Uveljavitev
OPPN za sanacijo neskladnih gradenj je tako pričakovana v
novembru 2013.
12. Andrej Resman
9003-1/2010/340 Izbira izvajalca za čiščenje snega
(pisno vprašanje) Vprašanje, kako poteka način izbire izvajalca za izvajanje
razpisanih del, konkretno čiščenje snega. Kakšen je kriterij in
kateri posamezni člani urada so odgovorni za izbiro.
13. Andrej Resman
9003-1/2010/341
(pisno vprašanje)

DINOS Novo mesto
Vprašanje, ali se razmišlja o novi lokaciji za DINOS, ki je
trenutno na Ljubljanski cesti 35 v Novem mestu.
Ni problem niti emisija decibelov zvoka niti vizualni izgled
sredi naselja, problem so nevarni odpadki, ki se po vsej
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verjetnosti po platoju stekajo v podtalnico in površinsko v
potok Brezovec. Problemi so tudi zaradi slabe tesnosti
obstoječe kanalizacije, v katero se preko dveh oljnih lovilcev
in čistilne naprave – ki ni vodotesna, kar povzroča, da
nerazcepljene oljne emulzije tečejo iz čistilne naprave in
ogrožajo okolje – podtalnico in potok Brezovec.
14. Milena Bartelj
9003-1/2010/342 Uskladitev in dogovor s predstavniki Šolskega centra
(pisna pobuda) Novo mesto (šolska ulica)
Pobuda, da se sprejme rešitev oziroma dogovor glede
pešpoti od ŠC do železniške postaje.
Dijaki iz ŠC ne hodijo po, za ta namen dogovorjenem
pločniku, temveč uničujejo zasebno lastnino in iščejo bližnjice
po Westrovi ulici. Ker je redarska služba v pristojnosti občine,
pobuda, da npr. 14 dni redarji opozarjajo dijake k uporabi
javnih površin.
15.

Milena Bartelj
9003-1/2010/343 Proučitev možnosti za namestitev LCD prikazovalnikov
(pisna pobuda) hitrosti vožnje na Ragovski ulici
Pobuda za namestitev LCD prikazovalnikov hitrosti vožnje na
Ragovski ulici, saj bi na ta način te voznike opozarjali k
zmanjšanju hitrosti.
Ragovska ulica, predvsem naselje od Jakčeve ulice do Ulice
Marjana Kozine je zelo obremenjeno z avtomobili. Le-ti vozijo
z veliko hitrostjo, se pa ne zavedajo, da je to šolska pot in
naselje.

K 12. točki
Poročilo o realizaciji projektov
Poročilo o realizaciji projekta prenova mestne tržnice
Poročilo o realizaciji projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske –
II. faza
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani dan pred sejo, na dan seje pa še poročilo delovnih
teles občinskega sveta s skupne seje, in sicer Odbora za komunalo in promet ter Odbora za
okolje in prostor.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije.
Poročilo delovnih teles je podal mag. Franci Bačar, predsednik Odbora za okolje in prostor,
poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Bukovec: ali podjetje Kostak lahko nosi tudi kazensko odgovornost za neupravičeno
zavlačevanje pri projektu Cerod ?
Rafko Križman: opozoril na probleme, ki bi se lahko pojavili, če se bo tržnica prestavljala v
zimskem času; nova lokacija za prestavitev tržnice na Trdinovi ulici ni primerna.
Franc Beg: ali župan lahko potrdi informacijo, da se bo naslednji dan podpisala izvajalska
pogodba za Cerod II.
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Na vprašanja v razpravi je odgovarjal Alojzij Muhič, župan.
Občinski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 532
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji
projekta Prenova mestne tržnice.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji
projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza.
(19 ZA, 0 PROTI)

*
Alojzij Muhič, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in da ni več prijavljenih
razpravljavcev.
Župan, je obvestil Občinski svet :
o spremembi koledarja sej Občinskega sveta za mesec oktober in november ter
o imenovanju Urške Ban za v.d. direktorja občinske uprave s 1. 10. 2013.
Župan se je zahvalil sodelujočim za sodelovanje na seji in sejo zaključil ob 18.57 uri.

Številka: 9001-6/2013
Datum: 26. 9. 2013

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

Seja je tonsko posneta
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