PREDLOG

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 26.
marca 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni
trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da sta odsotnost s seje opravičila Nina Jakovljević in Borut
Škerlj.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.08 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno se je seje udeležil še
svetnik mag. Adolf Zupan (17.59), tako da je bilo na seji skupaj prisotnih 28 članic in članov
Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Boštjan Grobler (16.00 – 17.33 in 18.49 – 19.50), Martin Kambič, Dušan
Kaplan, Bojan Kekec, Gregor Klemenčič, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, dr. Milena Kramar
Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh, Sandi Selimčič, Matjaž
Smodiš, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří
Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan (17.59), mag. Renata Zupančič.
Opravičila odsotnost:
Nina Jakovljević in Borut Škerlj.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Sandra Boršić, v.d. vodje kabineta župana,
− Sara Drašković, Kabinet župana – svetovalec župana,
− Aleš Berger, vodja Urada za šolstvo, šport in mladino,
− Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
− Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
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Ana Tošić, vodja Urada za splošne zadeve,
mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
Janez Doltar, Urad za kulturo, zdravstvo in socialo (pri 9. točki),
Izidor Jerala, Urad za prostor (pri 9. točki),
Mirjana Vardijan, Urad za davke (pri 6. točki),
Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
Judita Pirc, Kabinet župana,
Peter Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.

c) Ostali prisotni:
− Silvo Mesojedec, Regijska civilna iniciativa za reševanje romske problematike (pri 9.
točki) in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Pred sejo na klop pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
− čistopis predloga dnevnega reda 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Župan ni imel predlogov za umik točk z dnevnega reda.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal razširitev dnevnega reda z novo 12.
točko:
− Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska II.
faza (CeROD II).
Komisija za priznanja in nagrade je v skladu z 29. členom in 38. členom poslovnika
predlagala razširitev dnevnega reda z novo 13. točko:
− Ponovno odločanje oziroma presoja o priznanjih in nagradah za grb Mestne
občine Novo mesto zaradi spremenjenih okoliščin.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P št. 83
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 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
razširitev
z novima točkama:
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12. Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.
faza (CeROD II) – predlog za razširitev
13. Ponovno odločanje oz. presoja o priznanjih za grb Mestne občine Novo mesto
zaradi spremenjenih okoliščin.
Dosedanja 12. točka dnevnega reda se preštevilči v 14. točko.
(26 ZA, 0 PROTI)
III.
Obravnava točk po skrajšanem postopku
Župan je v skladu s prvim odstavkom 38. člena in 101. člena poslovnika predlagal obravnavo
po skrajšanem postopku za odlok pod točko 6:
−
točka 6: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek).
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 84
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi točk po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval odlok pod 6. točko dnevnega
reda:
− 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava (predlog za skrajšani postopek).
po skrajšanem postopku.
(27 ZA, 0 PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
V skladu s 5. odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 85
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
dnevni red
5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto – druga obravnava
4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
Zdravstveni kompleks Novo mesto – druga obravnava
5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – druga
obravnava
5.1 Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva
obravnava (predlog za skrajšani postopek)
7. Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto – prva
obravnava
8. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
9. Načrt aktivnosti urejanja romskega naselja Žabjak v Novem mestu
10. Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 v
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija
11. Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov soustanovitelja Fakultete za
organizacijske študije (FOŠ) v upravni odbor FOŠ
11.2 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dijaškega in študentskega
doma Novo mesto
11.3 Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Vrtca Pedenjped Novo
mesto
12. Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza
(CeROD II)
13. Ponovno odločanje oziroma presoja o priznanjih za grb Mestne občine Novo mesto
zaradi spremenjenih okoliščin
14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(27 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki sta razpravljala Alojz Kobe (zahteva po objavi pripomb v celoti pri točki proračun
2015 – prvo branje, kot priloga tega zapisnika, posredovanih s strani Liberalno gospodarske
stranke); Mateja Kovačič (pri razpravi o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v
MO NM želi, da se jasno navede, da je bil izpostavljen utemeljen sum o zakonitosti
posameznih členov tega odloka, ki se nanašajo na omejitev prometa tovornih vozil na
državnih cestah; poročevalec, gospod Kobe, je navedel, da bo zadevo preveril pri ustreznih
inštitucijah in odlok ustrezno popravil; ugotovila je, da so spremembe odloka že objavljene v
Dolenjskem Uradnem listu, zato želi, da se ta pripomba zapiše v zapisniku).
Na vprašanja iz razprave je odgovoril župan Gregor Macedoni (pripomba A. Kobeta že
realizirana; upoštevanje pripombe M. Kovačič).
S K L E P, št. 86
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 26. 2. 2015
se dopolni tako, da se pri 5. točki Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v povzetku razprave svetnice
Mateje Kovačič doda novi del besedila, ki se glasi: »…; opozorila, da obstaja
utemeljen sum o zakonitosti določil tega odloka in posledično tudi odredbe o
izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
glede omejitev cestnega prometa.«
2. Razprave na sejah občinskega sveta, ki so podane tudi v pisni obliki, so priloga
zapisniku.
II.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je
potrdil
zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 26. 2. 2015 z
upoštevanjem sprejetih pripomb pod št. I.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, na dan
seje še amandma in poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
Poročilo s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 87
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
amandma
k predlogu odloka o dopolnitvi in spremembah Odloka o preoblikovanju javnega
zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
V 3. členu predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega
zavoda Zdravstveni dom Novo mesto se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.«
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II.
ODLOK
o dopolnitvi in spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom
Novo mesto v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod št. I.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem
načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet ter
− Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki ni bila potrebna uvodna obrazložitev.
Poročilo s seje delovnih teles je na seji podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 88
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks
Novo mesto (SD UM ZKNM-3) v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – druga
obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še amandmaji župana ter poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbora za gospodarstvo in
− Odbora za lokalno samoupravo.
Uvodno obrazložitev pri tej točki sta podala župan Gregor Macedoni in Katarina Petan, vodja
Urada za finance in računovodstvo.
Poročilo delovnih teles so na seji podali:
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Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
Martin Kambič, namestnik predsednika Odbora za gospodarstvo, in
Stanislav Galič, predsednik Odbora za lokalno samoupravo.

V razpravi so sodelovali Alojz Kobe, Mateja Kovačič in mag. Mojca Špec Potočar.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal župan Gregor Macedoni.
S K L E P, št. 89
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Amandmaje
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Amandma št. 1
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 predlagam
naslednjo spremembo:
Na odhodkovni strani se doda nova proračunska postavka in zagotovi sredstva:
08084005
Projekt SORO-Sodelovanje za zdravje Romov
+ 24.700,00 EUR
Na odhodkovni strani se zmanjša postavka 2301013303 Investicijski odhodki –
Občinska uprava na kontu:
420202
Nakup računalniške opreme
– 1.240,00 EUR
Na prihodkovni strani se doda novi konto:
741702
Projekt SORO-Sodelovanje za zdravje Romov
+ 23.460,00 EUR
(27 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 2
V predlog proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 se doda novo, 9. poglavje:
Načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem z naslednjo vsebino:
»Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013), 12. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in
nadaljnji) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015 in NAČRT
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENEM ZA LETO 2015.
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015
Zap. št.
Vrsta premičnega premoženja
Količina
Predvidena sredstva
1
Osebno vozilo Audi Q5 2.0 TDI
1
10.500,00 EUR
NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENEM ZA LETO 2015
Zap. št.
Vrsta premičnega premoženja
Količina
Predvidena sredstva
1
Osebno vozilo Audi Q5 2.0 TDI
1
20.000,00 EUR
(27 ZA, 0 PROTI)
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Amandma št. 3
V 15. členu predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 se
spremeni besedilo tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Dolenjskem uradnem listu.«
(27 ZA, 0 PROTI)
Amandma št. 4
Na odhodkovni strani se poveča proračunska postavka:
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka in zagotovi sredstva
(konto 411999)
Na odhodkovni strani se zmanjša postavka
01017103 – Odplačila dolga – odplačila obresti od kreditov
(konto 403101)
(26 ZA, 0 PROTI)

+ 10.000,00 EUR

- 10.000,00 EUR

Amandma št. 5
Preimenuje se proračunska postavka »2304081033 Vzhodna tribuna Portoval« v
»2304081033 Večnamenski športni objekti«
(27 ZA, 0 PROTI)
II.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je sprejel
ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015
v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji pod točko I.
(25 ZA , 1 PROTI)

K 5.1 točki
Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo delovnega telesa, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poročilo delovnega telesa je podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala mag. Mojca Špec Potočar in Martin Kambič.
S K L E P, št. 90
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
Načrt upravljanja
s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)
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K 6. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
(predlog za skrajšani postopek)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročilo delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Mirjana Vardijan, Urad za davke.
Poročilo delovnih teles je na seji podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Mateja Kovačič, mag. Franc Bačar in Gregor Klemenčič.
S K L E P, št. 91
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi v
predlagani vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi v predlagani
vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto – prva
obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku,
pred sejo pa še poročili delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
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V razpravi so sodelovali dr. Janez Povh, Mateja Kovačič, Gregor Klemenčič in Uroš Lubej.
S K L E P, št. 92
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
predlog
odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto
v prvi obravnavi.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne
občine Novo mesto.
Pred sejo je bilo na spletni strani objavljeno tudi poročilo delovnega telesa, in sicer Odbora
za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 93
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
Letni program športa
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
v predloženem besedilu.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Načrt aktivnosti urejanja romskega naselja Žabjak v Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, ter
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
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Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in
socialo.
Poročila s sej delovnih teles so na seji podali:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
- Sandi Selimčič, predsednik Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, in
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, Bojan Tudija, mag. Franc Bačar, Gregor Klemenčič,
dr. Milena Kramar Zupan, Alojz Kobe, Bojan Kekec in dr. Janez Povh.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Izidor Jerala, Urad za prostor.
V nadaljevanju razprave je župan dal besedo tudi Silvu Mesojedcu iz Regijske civilne
iniciative za reševanje romske problematike.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 94
Občinski svet Mestne občne Novo mesto je sprejel
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira načrt aktivnosti urejanja
romskega naselja Žabjak v predlagani obliki.
2. V okviru realizacije načrta aktivnosti Občinski svet Mestne občine Novo mesto
podpira neodplačni prenos zemljišč za potrebe legalizacije romskega naselja
Žabjak in spremljajočih prostorskih ureditev v last MONM in s tem, da MONM
rešuje prostorsko problematiko romskega naselja Žabjak skozi spremembe in
dopolnitve OPN, vendar pod pogoji, da:
• se zemljišča prenesejo v last Mestne občine Novo mesto šele po sprejetju
sprememb in dopolnitev OPN,
• Ministrstvo za obrambo RS zagotovi zmanjšanje območja izključne rabe za
potrebe obrambe oziroma zemljišča, ki naj bi se urejala za romsko naselje
Žabjak in spremljajoče prostorske ureditve izključi iz območja izključne rabe za
potrebe obrambe,
• bo nadomestna kmetijska zemljišča zaradi spremembe namenske rabe iz
kmetijskih (najboljših) in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča v postopku
priprave sprememb in dopolnitev OPN zagotavljal Ministrstvo za obrambo RS
oziroma druga državna institucija,
• Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana, da ob prenosu
zemljišč v last Mestne občine Novo mesto država zagotovi sredstva iz
proračuna RS, za sofinanciranje posameznih vsebin investicij.
3. V okviru realizacije načrta aktivnosti Občinski svet MONM zadolži župana, da
opozori Vlado RS na obveznost zagotavljanja dodatnih finančnih virov s
sprejemom uredbe na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin, s katero se
določi podrobnejši namen porabe in višina sredstev za uresničevanje z zakonom
določenih pravic romske etnične skupnosti.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 10. točki
Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 v
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer Odbora za gospodarstvo.
Uvodno obrazložitev na seji je podala mag. Mojca Špec Potočar, v.d. direktorice Razvojnega
centra Novo mesto.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 95
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Informacijo o pripravi
Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vse podtočke je bilo
objavljeno na spletni strani občine v poslovniškem roku.
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov soustanovitelja Fakultete za
organizacijske študije (FOŠ) v upravni odbor FOŠ
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 96
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov soustanovitelja
v Upravni odbor Fakultete za organizacijske študije Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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imenuje
Bojana Bencika, Novo mesto, Šegova ulica 26,
Katjo Grgić, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 106,
Ennie Vardijan, Novo mesto, Kandijska cesta 32,
za predstavnike soustanovitelja v
v Upravni odbor Fakultete za organizacijske študije Novo mesto
Mandat traja 4 leta.
(23 ZA, 0 PROTI)
11.2 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dijaškega in študentskega
doma Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 97
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
pozitivno mnenje
h kandidaturi za ravnatelja
Dijaškega in študentskega doma Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega in študentskega doma Novo mesto
Karmen Arko,
Marjanu Grahutu,
Jasmini R. Kafol,
prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.
(26 ZA, 0 PROTI)
11.3 Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Vrtca Pedenjped Novo
mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 98
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
pozitivno mnenje
h kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico
Vrtca Pedenjped Novo mesto
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico
Vrtca Pedenjped Novo mesto
Meti Potočnik,
Branku Ambrožiču,
Mojci Pavelšek,
prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Prednost pri imenovanju daje
kandidatki Meti Potočnik, sedanji ravnateljici, ki je do sedaj uspešno opravljala naloge
v zvezi z vodenjem vrtca.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza
(CeROD II)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine na dan seje, pred samo sejo pa še
posredovano svetnikom na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je podala Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije.
V razpravi so sodelovali mag. Adolf Zupan, Mateja Kovačič, Alojz Kobe, Stanislav Galič in
mag. Mojca Špec Potočar.
S K L E P, št. 99
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Informacijo o stanju projekta
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 26. 3. 2015.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Ponovno odločanje oziroma presoja o priznanjih za grb Mestne občine Novo mesto
zaradi spremenjenih okoliščin
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za priznanja in nagrade, je bilo objavljeno na spletni
strani občine na dan seje.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal Bojan Kekec, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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S K L E P, št. 100
Sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 68 o podelitvi priznanja grba
Mestne občine Novo mesto Adrii Mobil, d.o.o., ki je bil sprejet na 4. redni seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 26. 2. 2015, preneha veljati.
(23 ZA, 0 PROTI)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 101
Sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 71 o podelitvi priznanja grba
Mestne občine Novo mesto Šolskemu centru Novo mesto, ki je bil sprejet na 4. redni
seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 26. 2. 2015, preneha veljati.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 4. 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.

9001-1/2015 – 41 Poročilo o javnih razpisih s področja športa, kulture in
sociale
9001-1/2015 – 42 Izgradnja primernih parkirnih mest za avtodome
9001-1/2015 – 43 Ureditev avtobusnega postajališča v Gabrju za izletnike
9001-1/2015 – 44 Delovanje komunalne deponije CEROD na Leskovcu –
dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001 – 9/2014 – 18
9001-1/2015 – 45 Namestitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na
zgornjem Ratežu
9001-1/2015 – 46 Nezadovoljstvo s svetniškim odgovorom, št. 9001-9/2014 –
31 (razpadajoče stare barake/garaže)
9001-1/2015 – 47 Obuditev projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine
9001-1/2015 – 48 Ruševina na Kandijski cesti
9001-1/2015 – 49 Varnost občanov – navezava na svetniški odgovor, št.
9001-9/2014 – 28 (varnost občanov v KS Gotna vas)
9001-1/2015 – 50 Kadrovanje v občinski sferi
9001-1/2015 – 51 Plače na poslovodskih položajih v občinskih zavodih,
občinskih javnih podjetjih in podjetjih v večinski lasti MO NM
– dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-9/2014-7
9001-1/2015 – 52 Financiranje in zaposlovanje na področju športa
9001-1/2015 – 53 Razpis za ravnateljico Vrtca Pedenjped
9001-1/2015 – 54 Železniški prehod na Lazah – dopolnitev vprašanja, št.
9001-9/2014 – 8
9001-1/2015 – 55 Vzdrževanje pločnikov in kolesarskih stez pozimi
9001-1/2015 – 56 Obratovalni časi gostinskih lokalov v blokovskih naseljih in
parkiranje pred gostinskimi lokali
9001-1/2015 – 57 Zaklonišča v Mestni občini Novo mesto
9001-1/2015 – 58 Celovita ureditev zunanje podobe (barve fasad)
večstanovanjskih stavb
15

PREDLOG
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Različen cenik parkirnih listkov na parkomatih
Otočec: cesta in priključki na H1
Sanacija in prenova dotrajane Osnovne šole Otočec
Izboljšanje prometne varnosti za šolarje OŠ Drska
Problematika prometa v športnem parku Portoval
Sprememba ure jutranjih odhodov avtobusa MPP na
avtobusni postaji Župnca
9001-1/2015 – 65 Poenostavitev postopkov pridobitve dokumentov za
zidaniški turizem
9001-1/2015 – 66 Vzpostavitev evidence nepremičnega premoženja v lastni
MO NM
9001-1/2015 – 59
9001-1/2015 – 60
9001-1/2015 – 61
9001-1/2015 – 62
9001-1/2015 – 63
9001-1/2015 – 64

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 5. seji Občinskega sveta, dne 26. 3. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 67 Lastni prihodki javnih zavodov
(pisno vprašanje) Prosim, če lahko javni zavodi, ustanovljeni ali
soustanovljeni s strani Mestne občine Novo mesto
posredujejo odgovore na naslednja vprašanja:
1. Koliko sredstev so v zadnjih štirih letih (2011, 2012, 2013
in 2014) pridobili onstran neposrednega financiranja
Mestne občine, in sicer po naslednjih postavkah:
a) lastni prihodki
b) razpisi Mestne občine Novo mesto
c) razpisi Republike Slovenije
d) razpisi Evropske unije
e) donacije
f) drugi prihodki
2. Kolikšna je bila višina neposrednega financiranja s strani
Mestne občine Novo mesto (brez investicij in morebitnih
stroškov najemnin)?
3. Kolikšno je število zaposlenih v javnem zavodu (v
omenjenih štirih letih) in kakšna je povprečna bruto plača
v javnem zavodu, izplačana v februarju 2015?
4. Navedite dodatna pojasnila, potrebna za celovito
razumevanje odgovorov na zgoraj navedena vprašanja.
2. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 68 Obeležje v čast in spomin Rudolfu IV. Habsburškemu
(pisna pobuda) Pobuda: predlagam, da strokovne službe in predlagatelji
vizije prenove mestnega jedra najdejo način, kako v naši
občini v fizičnem prostoru obeležiti tudi ustanovitelja mesta
Rudolfa IV. Habsburškega.
S pomočjo obeležja (javne plastike) ali morda prostora, v
katerem izmed historično pomembnem objektu bi tako pri
naših občanih kot pri obiskovalcih vzbudili zanimanje za
Rudolfa IV. kot pomembno zgodovinsko osebnost. S tem bi
mesto pridobilo novo turistično kot tudi izobraževalno točko.
3. Uroš Lubej
9001-1/2015 – 69 Brezar – bivalne razmere
(pisna vprašanja in VPRAŠANJA:
pobuda) 1. Ali drži informacija, da je Varnostni sosvet novomeške
Krajevne skupnosti Šmihel sprejel odločitev, da morajo
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Romi, preden dobijo kaj od občine, podpisati izjavo o
lojalnosti? Kakšna je bila natančna (dobesedna) vsebina
te izjave? (Če občina odgovora nima, prosim, če ga
pravočasno posredujete KS Šmihel, zato da bo odgovor
pripravljen do naslednje seje)?
2. Ali drži informacija, da g. Sandi Brezar izjave ni podpisal
in zato ni prejel sanitarnega kontejnerja?
3. Po kakšnih kriterijih so se delili sanitarni kontejnerji v tem
primeru? Ali so ti kriteriji kje zapisani?
4. Ali drži informacija, da od treh družin, ki so živele v s
strani občine porušenem večstanovanjskem objektu
samo družina Brezar ni prejela sanitarnega kontejnerja?
5. Kakšni so razlogi za to in kdo je sprejel to odločitev
(organ, odgovorna oseba)? Ali obstaja dokument o
dodelitvah sanitarij?
5. Ali drži informacija, da ta družina še skoraj leto dni nima
urejenih sanitarij in pitne vode in najnujnejše potrebe
opravlja v bližnjem gozdu, 150 metrov oddaljenem od
bivalnika?
6. Kako in kdaj se bo občina odzvala na problematiko?
POBUDA:
1. Če kriteriji za te primere (dodelitev bivalnikov in sanitarij)
niso jasno postavljeni, predlagam, da občina v
najkrajšem času sprejme pravilnik o tem.
4. Marko Dvornik
9001-1/2015 – 70 Objava časovnice ob odprtju vodarne
(ustna pobuda) Pobuda, da se ob odprtju vodarne objavi časovnica, kdaj se
bodo začeli kazati rezultati pri kakovosti pitne vode in o tem
obvesti javnost.
5. Alojz Kobe,
Odbor za okolje in
prostor in Odbor za
komunalo in promet
9001-1/2015 – 71 Posek brežine na otoku Otočec
(ustno vprašanje) Vprašanje: kdo je odobril in izvedel posek na otoku Otočec?
6. Alojz Kobe,
Odbor za okolje in
prostor in Odbor za
komunalo in promet
9001-1/2015 – 72 Namestitev talnih ovir na Ulici Marjana Kozine
(ustno vprašanje) Vprašanje: ali in kdaj bodo ponovno nameščene talne ovire
in za umirjanje prometa na ulici Marjana Kozine, ki so bile
Mag. Adolf Zupan
odstranjene pred zimsko sezono?
Na vprašanje je ustno odgovoril mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
komunalo in promet, na sami seji (aktivnosti potekajo; planira se, da bo namestitev realizirana
v tednu dni).
7. Alojz Kobe
9001-1/2015 – 73 Cerod, d.o.o.
(ustno vprašanje) Vprašanje:
Kakšna je cena za odlaganje odpadkov za občine
nedružbenice in ostale tuje odpadke?Vprašanja:
8. Alojz Kobe
9001-1/2015 – 74 Predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod, d.o.o., in
(ustna pobuda) Zarja, d.o.o., na seji Občinskega sveta
Pobuda za predstavitev letnih planov dela podjetij Cerod,
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d.o.o., in Zarje, d.o.o., na naslednji seji Občinskega sveta.
9. Martin Kambič
9001-1/2015 – 75 Priprava občinskega predpisa za določitev smernic pri
(ustna pobuda) zamenjavi stavbnega pohištva v večstanovanjskih
zgradbah
Pobuda, da MO NM pripravi občinski predpis, s katerim se
bo regulirala tudi barvna usklajenost stavbnega pohištva z
ostalim delom stavbe.
Pojavljajo se primeri, ko etažni lastniki zamenjujejo stavbno
pohištvo, pa se ne upošteva barvne usklajenosti, ki je bila
pred zamenjavo le-teh (npr. staro v rjavi barvi – novo v beli
barvi).
10. mag. Franc Bačar
9001-1/2015 – 76 Oddaja lokala v najem v OŠ Stopiče
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se odda v najem gostinski lokal v objektu
Športna dvorana Stopiče.
11. mag. Franc Bačar
9001-1/2015 – 77 Označitev Ljubenske ceste v Novem mestu
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da se označi Ljubensko cesto v Novem mestu,
tako kot vse ostale ceste v Novem mestu.
12. Gregor Klemenčič
9001-1/2015 – 78 Aktivnosti (sondiranje) pri urejanju romskega naselja
(ustna pobuda) Žabjak
Pobuda, da MO NM nemudoma pristopi k sondiranju
območja nekdanje deponije odpadkov Žabjak, z namenom
ugotovitve dejanske razsežnosti vplivov vsebin iz te
deponije. Če se bo izkazalo, da vplivi so, je potrebno
sprejeti ukrepe sanacije te deponije. To je ključno
vprašanje, kako bo to območje v spremembah in
dopolnitvah OPN-ja naprej opredeljeno.
13. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 79 Podpis izdelave svetniških odgovorov
(ustna pobuda) Pobuda, da se pri objavah in pripravi svetniških odgovorov
zapiše tudi pripravljalec le-tega. Iz razloga, da svetnik v
primeru dodatnih informacij lahko kontaktira z uradnikom, ki
je odgovor tudi pripravil.
14. Mag. Adolf Zupan
9001-1/2015 – 80 Zagotovitev prometne varnosti krajanov Lastovče in
(pisna pobuda) Cegelnice ter ureditev avtobusnega postajališča v
naselju
Vprašanje:
1. Kdaj bo zagotovljena prometna varnost cela ceste v
naselju Lastovče v dolžini 100 metrov in širine 3,5
metra?
2. Kdaj bo urejeno zapuščeno in s plevelom zaraščeno
avtobusno
postajališče,
obnovljena
nekatera
razpadajoča vozišča v tem naselju in drugo, podrobneje
opisano v pismu krajanov naselja Lastovče in Cegelnica,
ki je priloga tega vprašanja.
Kontaktna oseba za podrobna pojasnila je gospod Simon
Mrkšič.
15. Jiří Volt
9001-1/2015-81 Ureditev telovadnega parka
(pisna pobuda) Pobuda za ureditev telovadnega parka. Mladi imajo vse
večjo željo po vadbi ter zdravem in lepem telesu. Po vsej
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16.

Sloveniji že potekajo projekti, kjer občine uredijo parke, kjer
so nameščene naprave, na katerih lahko telovadijo vse
generacije. Skupina mladih v Novem mestu je želela tak
park uresničiti tudi v Nove mestu, pa do realizacije ni prišlo.

Jiří Volt

9001-1/2015-82 Gradbena dovoljenja za javne zavode
(pisno vprašanje) Vprašanje, koliko veljavnih gradbenih dovoljenj ima
pridobljenih Mestna občina Novo mesto in vsi javni zavodi.
Prosim za navedbo:
− naziva investicije,
− datuma izdaje gradbenega dovoljenja,
− datuma veljavnosti.

*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.50
uri.

Številka: 9001-2/2015
Datum: 26. 3. 2015

Vodja zapisnika
Darko Habjanič

Župan
Gregor Macedoni

Seja je tonsko posneta
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