ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 24.
septembra 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 je odsotnost s seje opravičila mag. Renata Zupančič , z
najavljeno zamudo pa so se seje udeležili še mag. Franc Bačar, Boštjan Grobler, Bojan Kekec,
mag. Mojca Špec Potočar in mag. Adolf Zupan.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.04 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno so se seje udeležili še
svetniki: Borut Škerlj in Alenka Papež (16.07), mag. Franc Bačar (16.09), Boštjan Grobler
(16.18), mag. Adolf Zupan (16.19), mag. Mojca Špec Potočar (16.21), Bojan Kekec (16.23),
tako da je bilo na seji skupaj prisotnih 29 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, Nina Jakovljević, Martin Kambič, Dušan Kaplan, Bojan Kekec,
Alojz Kobe, Mateja Kovačič, Peter Kostrevc, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko
Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh, Sandi Selimčič (do 17.34 ure), Matjaž Smodiš, Borut
Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt,
Martina Vrhovnik, in mag. Adolf Zupan.
Opravičili odsotnost:
- mag. Renata Zupančič
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Mojca Tavčar, v.d. vodja Urada za prostor in razvoj,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− Urban Kramar, Kabinet župana,
− Suzana Potočar, Urad za družbene dejavnosti,
− Meta Retar, Kabinet župana,

−
−

Suzana Virc, Kabinet župana in
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Bogdana Dražić, BD projektiranje, s.p., (pri 3. točki),
− Magda Meglič, Stia, d.o.o., (pri 4. točki),
− Elizabeta Grill, Zdravstveni dom Novo mesto, (pri 10. točki),
− Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora MO NM, (pri 10. točki),
− Darja Avguštin, članica Nadzornega odbora MO NM, (pri 10. točki),
− Jožica Barbo Hrastar, članica Nadzornega odbora MO NM, (pri 10. točki),
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− dopolnitev gradiva pri točki 5.2 (premoženjsko - pravne zadeve),
− Informacija o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na
dan 23. 9. 2015,
− Informacija o stanju projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske na dan
23. 9. 2015
− poročila delovnih teles.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 9. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za umik točk z dnevnega reda.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan v skladu z 38. členom poslovnika ni imel predloga za razširitev dnevnega reda z novimi
točkami.
Alojz Kobe je podal pobudo v imenu Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet, ki sta na skupni seji sprejela sklep o predlogu za razširitev dnevnega reda 9. seje
Občinskega sveta s točko:
- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015.
Župan Gregor Macedoni je povzel in obrazložil razloge proti temu predlogu.
V razpravi je sodeloval Alojz Kobe.
S K L E P, št. 162
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
razširitev dnevnega reda
dnevnega reda
9. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
z novo točko:
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015.
(14 ZA, 9 PROTI)
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim 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. 163
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
9. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC Češča

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

vas – 1. faza – druga obravnava ter
določitev uradnega prečiščenega besedila odloka o spremembah in dopolnitvah
Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za turistični kompleks Otočec – druga obravnava
Premoženjsko – pravne zadeve
5.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
5.2 Tretja dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2015 in sprememba letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu
2015
Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto
Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora
Informacija o izvedbi odpusta dolgov socialno šibkim
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014, v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo
mesto
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11. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19)

12. Kadrovske zadeve

12.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
12.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predsednika Odbora za komunalo
in promet ter nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor
12.3 Predlog sklepa o podaljšanju mandata v.d. direktorja zavoda Gasilsko reševalni
center Novo mesto
12.4 Predlog sklepa za razrešitev predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda
Agencija za šport Novo mesto
13. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015
(25 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 8. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 164
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 9. 7. 2015 v
predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC Češča
vas – 1. faza – druga obravnava ter
določitev uradnega prečiščenega besedila odloka o spremembah in dopolnitvah
Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa
še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
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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,
− župan Gregor Macedoni je v odsotnosti predsednika povzel poročilo Odbora za
gospodarstvo, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki sta razpravljala Alojz Kobe in Borut Škerlj.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni in Mojca Tavčar, v.d. vodja Urada za
prostor in razvoj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 165
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog sprememb in
dopolnitev Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza in ga sprejel z
odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu BTC Češča vas – I. faza v
drugi obravnavi.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka se objavi v Dolenjskem uradnem listu
in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o Zazidalnem načrtu BTC Češča vas – I. faza (UPB1).
4. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o Zazidalnem načrtu BTC Češča vas – I. faza (UPB
1) se objavi v Dolenjskem uradnem listu.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za
OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN
Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila 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,
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−
−

mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, in
Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.

Nina Jakovljević je pri poročanju s seje delovnega telesa opozorila na potreben popravek
redakcijskih napak v gradivu in predlagala objavo čistopisov neuradnih prečiščenih besedil na
spletni strani MO NM.
Na pobudo iz razprave je odgovorila Mojca Tavčar, v.d. vodje Urada za prostor in razvoj
(čistopisi prostorskih aktov so že objavljeni na spletu).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 166
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec in ga sprejel z
odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks
Otočec (SDUN TKOTO-2).
2. Spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Dolenjskem uradnem listu in na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
(29 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
5.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− 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, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 167
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št.:
-

3766/4 KO 1479 - Brusnice, ID 6384525,
1779/4, KO 1492 - Stranska vas, ID 2713550,
1779/5, KO 1492 - Stranska vas, ID 529158,
1779/5, KO 1492 - Stranska vas, ID 2713551,
2195/4, KO 1453 - Zagorica, ID 6400665,
2195/5, KO 1453 - Zagorica, ID 6400664,
2775/3, KO 1487 - Zajčji Vrh, ID 6324632,
2775/4, KO 1487 - Zajčji Vrh, ID 6324630.
II.
V prihodnje občinska uprava k predlogom ukinitve statusa javnega dobra na
nepremičninah pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti.
(27 ZA, 0 PROTI)

5.2 Tretja dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2015 in sprememba letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2015
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− 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, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali Mateja Kovačič, mag. Franc Bačar in Marko Dvornik.
S K L E P, št. 168
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
tretjo dopolnitev
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in sprememba
letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2015.
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(28 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
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 okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
V razpravi so sodelovali Nina Jakovljević, mag. Mojca Špec Potočar, dr. Milena Kramar Zupan,
in Mateja Kovačič.
Na razpravo sta odgovarjala župan Gregor Macedoni (na podlagi razprave mag. Mojce Špec
Potočar je župan predlagal amandma, in sicer da se v 6. členu tretja alinea spremeni iz 350 eur
na 300 eur plačila za letno parkiranje) in mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne
službe.
S K L E P, št. 169
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
spremembo predloga odredbe
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto
Spremeni se tretja alineja 6. člena predloga odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto tako, da se
glasi:
» - 300,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.«
(28 ZA, 0 PROTI)
II.
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto z upoštevanjem spremembe pod točko I.
(28 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto
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Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za družbene dejavnosti in
- Komisije za statut in poslovnik
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan, Marko Dvornik, Nina Jakovljević, Uroš
Lubej, Stanislav Galič, Borut Škerlj, dr. Janez Povh, mag. Franc Bačar, Bojan Kekec, mag.
Miroslav Berger, Jiří Volt.

S K L E P, št. 170
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
SKLEP
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini.
(23 ZA, 2 PROTI)

K 8. točki
Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podala
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki so razpravljali Uroš Lubej, Mateja Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan in Borut Škerlj.
S K L E P, št. 171
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
s k l e p
o vzpostavitvi videonadzora v predloženi vsebini.
(22 ZA, 2 PROTI)
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K 9. točki
Informacija o izvedbi odpusta dolgov socialno šibkim
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti, ter
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
- Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki so razpravljali mag. Mojca Špec Potočar, Alojz Kobe, Martin Kambič, Stanislav
Galič, mag. Miroslav Berger in dr. Janez Povh.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 172
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z informacijo o izvedbi ukrepa
odpusta dolgov, nastalih iz naslova neplačila vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014, v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo
mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev pri tej točki sta podala Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto, in Elizabeta Grill, Zdravstveni dom Novo mesto.
Pri tej točki so razpravljali Mateja Kovačič, Uroš Lubej, Alojz Kobe, mag. Franc Bačar, Marko
Dvornik, Jiří Volt, Borut Škerlj, mag. Adolf Zupan in Stanislav Galič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ni sprejel
predloga dodatnega sklepa, s katerim obsoja nedopustno ravnanje vodstva
Zdravstvenega doma Novo mesto in njegove direktorice, Občinski upravo in župana pa
pozove, da v skladu s svojimi pooblastili izkoristi vse pravne možnosti, da zavaruje
občinsko premoženje (predlagateljica: Mateja Kovačič).
(3 ZA, 9 PROTI, 25 PRISOTNIH)
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S K L E P, št. 173
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Zdravstveni
dom Novo mesto.
(20 ZA, 3 PROTI)

K 11. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s skupne 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.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 174
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Kadrovske zadeve
12.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo v skladu s poslovniškimi določili objavljeno na spletni strani občine.
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Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki sta razpravljala Martina Vrhovnik (datum prenehanja funkcije občinskega svetnika)
in Martin Kambič.
Na podlagi predloga Martine Vrhovnik o spremembi datuma prenehanja funkcije občinskega
svetnika je župan Gregor Macedoni predlagal spremembo datuma o prenehanju mandata v
predlogu sklepa.

S K L E P, št. 175
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
Ugotovitveni sklep
o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Ugotovi se, da je članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Martinu Kambiču,
roj. 16. 2. 1957, stanujočemu Stopiče 51C, z dnem 24. 9. 2015 predčasno prenehal mandat
člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto zaradi odstopa.
II.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto se posreduje Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za določitev
nadomestnega člana občinskega sveta.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 12.2. točki
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predsednika Odbora za komunalo in
promet ter nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor
Gradivo je bilo v skladu s poslovniškimi določili objavljeno na spletni strani občine.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov

S K L E P, št. 176
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Petra Kostrevca,
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Novo mesto, Dolenje Kamence 9A,
za predsednika Odbora za komunalo in promet.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Simona Judeža,
Novo mesto, Podbreznik 106,
za člana Odbora za okolje in prostor.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 12.3. točki
Predlog sklepa o podaljšanju mandata v.d. direktorja zavoda Gasilsko reševalni center
Novo mesto
Gradivo je bilo v skladu s poslovniškimi določili objavljeno na spletni strani občine.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 177
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
sklep
o podaljšanju mandata vršilcu dolžnosti direktorja javnega zavoda
Gasilsko reševalni center Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaljša mandata Tomažu Kovačiču, vršilcu
dolžnosti direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto, za dva
meseca, do 1. 2. 2016 oz. do imenovanja novega direktorja.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 12.4. točki
Predlog sklepa za razrešitev predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda Agencija za
šport Novo mesto
Gradivo je bilo v skladu s poslovniškimi določili objavljeno na spletni strani občine na dan seje
Občinskega sveta.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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S K L E P, št. 178
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
sklep
o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja
v Svetu javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
Občinski svet Mestna občina Novo mesto z dnem 24. 9. 2015
razreši
Andreja Kastrevca,
Igorja Lešnjaka,
Slavka Matka,
predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto.
(17 ZA, 5 PROTI)

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

9001-5/2015 – 127 Sprememba prometnega režima v parkirni hiši pri stadionu
Portoval
9001-5/2015 – 128 Izpostavitev javnih razprav na spletnem mestu MO Novo
mesto - novomesto.si
9001-5/2015 – 129 Odstop romskega svetnika
9001-5/2015 – 130 Časovni načrt odpravljanja drobnih napak na kolesarski
infrastrukturi
9001-5/2015 – 131 Poraba stroškov za odvetniške storitve v javnih zavodih v
zadnjih petih letih
9001-5/2015 – 132 Pohvala Civilni iniciativi Grem v mesto
9001-5/2015 – 133 Subvencioniranje cene parkiranja za zaposlene na FURSu na parkirišču Kandija
9001-5/2015 – 134 Povečanje števila članov v Odboru za spremljanje
položaja romske skupnosti
9001-5/2015 – 135 Ogled romskih naselij v MO NM – povabilo svetnikom
9001-5/2015 – 136 Sprememba voznega reda MPP
9001-5/2015 – 137 Posredovanje izpiskov o sejninah v e-obliki.
9001-5/2015 – 138 Dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega
pomena Brulčevemu mlinu
9001-5/2015 – 139 Umestitev projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele
Krajine v novo strategijo razvoja turizma v MO NM
9001-5/2015 – 140 Dotrajanost mosta na Loki
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9001-5/2015 – 141 Sprememba linije MPP v obračališču Podbreznik
9001-5/2015 – 142 Novi trg – gospodarjenje z občinskimi zemljišči
II.
Članice in člani občinskega sveta so na 9. seji Občinskega sveta dne 24. 9. 2015, podali
naslednje
pobude in vprašanja:
15.
16.

1.
Borut Škerlj
9001-6/2015 – 143 Uveljavitev položaja Občinskega sveta MO NM pri
(ustna in medobčinskem
sodelovanju
in
mednarodnem
pisna pobuda) sodelovanju v razmerju do ostalih organov MO NM
Pobuda za uveljavitev položaja Občinskega sveta MO NM
pri medobčinskem in mednarodnem sodelovanju v
razmerju do ostalih organov MO NM.
Razvila se je praksa, v kateri se pozablja na položaj
občinskega sveta kot zakonodajnega organa. Zato pobuda
za sklic seje Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje s točkami:
1. Pregled delovanja MO NM od 1.1.2015 do 30.9.2015
na področju sodelovanja z drugimi občinami in s tujino.
2. Pregled stanja in posledic po ukinitvi Zavoda za turizem
na področju sodelovanja z drugimi občinami in s tujino.
3. Poročilo o novih nosilcih, pristojnostih, načrtih,
izvedenih aktivnosti, novih zaposlenih na občini,
zavodih, gospodarskih družbah na področju prejšnjega
delovanja Zavoda za turizem, zlasti s poudarkom na
gospodarskem,
turističnem,
izobraževalnem
in
kulturnem področju.
4. Položaj in pristojnosti mestnega managerja.
5. Aktivnosti za vključitev sosednjih občin k sodelovanju
pri oživljanju mestnega jedra Novega mesta.
6. Aktivnosti
MO
NM
okoli
razvoja
institucij
visokošolskega prostora v smislu povezovanja na
področju JV SLO.
7. Ureditev odnosov med Občinskim svetom, županom in
Občinsko upravo na področju medobčinskega in
mednarodnega sodelovanja.
Svetniku je ustno na seji odgovorila svetnica Marjanca Trščinar Antić (podala informacijo, da
je na župana že naslovila pobudo za pripravo poročila o izvedenih aktivnostih delovanja MO
NM od 1.1.2015 do 30.9.2015 na področju sodelovanja z drugimi občinami in s tujino; ko bo
poročilo pripravljeno, bo tudi sklicana Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
kjer se bo to poročilo obravnavalo).
2. Borut Škerlj
9001-6/2015 – 144 Pranje ulic
(ustna in Pobuda, da uprava pripravi predloge pravnih aktov, po
pisna pobuda) kateri bodo upravljalci javnih površin (cest in trgov) dobili
pristojnosti in nalogo čiščenja za izgled mesta ključnih ulic,
npr. Glavnega trga, Rozmanove ceste.
3. Marjanca Trščinar Antić
9001-6/2015 – 145 Pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega
(ustna pobuda), prispevka
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Pobuda za pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega
prispevka.
Družina Gričar gradi novo/nadomestno hišo, ker jim je
zemeljski plaz uničil dom. Ker je znesek komunalnega
prispevka pri gradnji nove hiše za njihov družinski
proračun previsok, prošnja Občinskemu svetu in županu
za pomoč pri plačilu prispevka.
Vse svetnice in svetnik apelirajo na župana, da občina v
okviru zakonskih možnosti pomaga pri finančni stiski
družine. Humanitarne organizacije in stranka Desus so že
pristopile k pomoči družini in v okviru svojih pristojnosti
aktivno sodelujejo.
Delni ustni odgovor je na sami seji podal župan Gregor Macedoni (same višine prispevka
Občinski svet ne more spreminjati, razen področnega odloka; obstajajo pa še drugi
inštrumenti v okviru zakonskih možnostih; občina je že pomagala družini pri sanaciji plazu na
prejšnji lokaciji; zaradi nelegalne gradnje pa pri nadaljnji sanaciji prejšnjega objekta ni mogla
pristopiti).
4. Vesna Vesel v imenu
Odbora
za
davčno Obravnava polletnih poročil o izvrševanju proračuna
politiko,
proračun
in V imenu Odbora za davčno politiko, proračun in finance
pobuda, da se v bodoče na seji Občinskega sveta
finance
9001-6/2015 – 146 obravnava polletno poročilo o izvrševanju proračuna
(ustna in pisna pobuda) občine.
5. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-6/2015 – 147 Rekonstrukcija Straške ceste
(ustno vprašanje) Vprašanje, na kakšni stopnji reševanja so postopki
rekonstrukcije Straške ceste v Bršljinu (od gostilne Čefidelj
do semaforja na Mirnopeški cesti), umestitev le-te v NRP
in projektna dokumentacija.
6. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-6/2015 – 148 Projektna dokumentacija za ureditev dostopa na Cesto
(ustno vprašanje) brigad iz Andrijaničeve ceste
Vprašanje, kako potekajo aktivnosti za pridobitev projektne
dokumentacije za ureditev dostopa na Cesto brigad iz
Andrijaničeve ceste?
Dokončna ureditev naj bi se izvedla že med počitnicami.
DRSC je odobril delno zaporo ceste oziroma uvoza.
Občina naj bi dala že poleti izdelati projektno
dokumentacijo. Kako poteka izdelava le-te?
7. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-6/2015 – 149 Neusklajen mestni potniški promet s potrebami
(ustna pobuda) prebivalcev v KS Bučna vas
Pobuda za uskladitev relacij mestnega potniškega
prometa s potrebami prebivalcev v KS Bučna vas Markljeva ulica, del Ljubljanske ceste, Turkova ulica,
naselje Kamence in ostali v tem delu KS.
Na Ljubljanski cesti, na avtobusnem postajališču, nasproti
Vidic Centra gre avtobus zjutraj ob 6.30 uri v smeri mesta,
zato otroci pridejo prezgodaj v šolo, podobno tudi starejši,
ko trgovine in inštitucije še niso odprte in nimajo kje
počakati. Zato pobuda, da se odhod avtobusa na tej
postaji prestavi vsaj na 6.45 oziroma na 7. uro.
dr. Milena Kramar Zupan
(ustna pobuda),
mag. Mojca Špec Potočar
(ustna pobuda), in
mag. Miroslav Berger
(ustna pobuda)
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8. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-6/2015 – 150 Namestitev infrastrukture za odlaganje živalskih
(ustna pobuda) odpadkov
Pobuda za namestitev infrastrukture na javnih površinah
za odlaganje živalskih odpadkov.
9. Mag. Mojca Špec Potočar
9001-6/2015 – 151 Odgovori na podana vprašanja in pobude na temo
(ustna pobuda) reševanja romske problematike
Pobuda za posredovanje odgovorov in komentar na
podana vprašanja v zvezi z reševanjem romske
problematike, podanimi preko svetniških pobud ter v
povezavi z dopisom predsednika KS Bučna vas, ki
opozarja na to problematiko.
10. Alojz Kobe v imenu
Odbora za okolje in Ponovna preverba strategije zbiranja predelave in
prostor ter Odbora za odlaganja odpadkov v MO NM
komunalo in promet
Pobuda Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
9001-6/2015 – 152 komunalo in promet Občinskemu svetu in županu, da se
(ustna in pisna pobuda) ponovno preveri strategija zbiranja predelave in odlaganja
odpadkov v MO NM in obravnava na Občinskem svetu.
11. Alojz Kobe v imenu
Odbora za okolje in Pridobitev vseh zahtevanih podatkov iz javnega
prostor ter Odbora za podjetja Cerod, d.o.o.
Pobuda Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
komunalo in promet
9001-6/2015 – 153 komunalo in promet, da se od javnega podjetja Cerod
(ustna in pisna pobuda) d.o.o. pridobijo vsi zahtevani podatki že iz predhodno
podanih svetniških vprašanj in pobud, predvsem podatek o
deležu sredstev, pridobljenih z odlaganjem odpadkov iz
drugih občin nedružbenic.
12. Alojz Kobe
9001-6/2015 – 154 Neupoštevanje sklepa Občinskega sveta glede časa
(ustno vprašanje) prijave na javni razpis za prosto delovno mesto
Vprašanje, zakaj se pri zadnjem javnem razpisu za prosto
delovno mesto v Občinski upravi ni upošteval sklep OS, št.
31 (sprejet na 3. redni seji OS)?
S tem sklepom je bilo določeno, da je rok za prijavo na
prosto delovno mesto 21 dni; v zadnjem razpisu, ki je bil
objavljen na spletni strani občine, pa je bil rok za prijavo le
sedem dni.
13. Alojz Kobe
9001-6/2015 – 155 Urejanje mestnega potniškega prometa – izbirna
(ustno vprašanje) naloga občine
Vprašanje, ali je urejanje mestnega potniškega prometa
izbirna naloga občine? Koliko sredstev je bilo namenjenih
za izvajanje dejavnosti mestnega potniškega prometa v
obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 in koliko potnikov je bilo
prepeljanih v tem obdobju?
14. Alojz Kobe
9001-6/2015 – 156 Financiranje Anton Podbevšek Teatra
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali financiranje Anton Podbevšek Teatra sodi v
sklop izbirnih nalog občine? Koliko sredstev je bilo temu
javnemu zavodu namenjenih v obdobju od 1.1.2015 do
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30.6.2015? Koliko obiskovalcev je bilo na predstavah v
tem obdobju? Koliko vstopnic je bilo kupljenih v tem
obdobju?

15. Nina Jakovljević
9001-6/2015 – 157 Ureditev skupnega prostora in prehoda v Vrtcu Kekec
(ustna in pisna pobuda) Pobuda: vrtec Kekec je prostorsko močno podhranjen,
otroci in vzgojiteljice so razporejeni v tri mahne igralnice,
nimajo pa na voljo skupnega prostora za izvajanje
dejavnosti, ki ga sicer zahteva Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca za
vse vrtčevske enote, ki imajo tri ali več igralnic.
Zaradi tega, ker minimalni normativi niso doseženi, mora
občina ustanoviteljica vsako leto zaprositi ministrstvo za
soglasje k znižani kvadraturi igralne površine. Vendar pa
ta možnost velja za enkrat samo do 1.9.2017. Dolgoročno
je tako potrebno zadevo rešiti in zagotoviti minimalne
normative za bivanje otrok in delo vzgojiteljic.
Pravilnik predvideva skupni prostor za namene gibalnih
dejavnostih, drugih dejavnosti otrok, za individualno delo z
otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč.
Vrtec Kekec omenjeno težavo že več let deloma rešuje s
pomočjo Krajevne skupnosti Kandija Grm, ki vrtcu
omogoča uporabo večnamenskega prostora v kletni etaži
stavbe vrtca, to je prostore, ki jih ima v upravljanju. V kleti
etaže se med drugim nahaja tudi kuhinja vrtca.
Lastnik celotne stavbe je MO Novo mesto.
Prehod otrok in vzgojiteljic v prostore Krajevne skupnosti
je sedaj mogoč samo iz zunanjega dvorišča, kar v praksi
pomeni, da se otroci ob vsakokratnem koriščenju
preobuvajo, v zimskih mesecih tudi preoblačijo. Pred
vsakokratnim obiskom teh prostorov je potrebno zagotoviti
čiščenje, da se zagotovi potrebne higienske pogoje, po
uporabi je potrebno vzpostaviti prejšnje stanje.
Z ureditvijo prehoda v večnamenski prostor Krajevne
skupnosti bi otrokom in vzgojiteljicam omogočili nemoten
prehod. Ocena celotne investicije je 10.000,00 EUR, v
kalkulaciji je med drugim zajeta tudi ureditev prepotrebnih
ločenih sanitarnih prostorov za zaposlene, ki jih sedaj
nimajo.
Predlagam, da se navedena investicija umesti v proračun
MO Novo mesto za leto 2016.
Prav tako dajem pobudo, da se skupaj s Krajevno
skupnostjo Kandija Grm preuči možnost, da bi predmetni
prostor prešel v popolno upravljanje vrtca, medtem ko bi
se krajevni skupnosti zagotovilo druge, po kvaliteti enake
prostore, v kolikor ta možnost obstaja in je sprejemljiva za
vse deležnike.
16. Nina Jakovljević
9001-6/2015 – 158 Strokovne komisije na področju kulture
(ustna in pisna pobuda) Pobuda: v mesecu juliju so kulturni zavodi, ki delujejo med
drugim na območju MO NM, kulturna društva in zasebni
zavodi, prejeli odločbe o višini odobrenih občinskih
sredstev za projekte in programe v letu 2015.
18

Kot člani tričlanske strokovne komisije so odločali Boštjan
Grobler, Viktorija Tekstor in Slavka Kristan.
Sicer je pohvalno, da sodelujejo v tem procesu tudi
občinski delavci in funkcionarji, saj se na ta način
seznanjajo z delom novomeških ustvarjalcev, kulturnih
ustanov, društev, ...
Opozarjam pa v zvezi s tem na Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v 20. in 105. členu
predpisuje sestavo strokovnih komisij, in sicer je določeno,
da so za presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih
programov in kulturnih projektov pristojne komisije, ki jih
sestavljajo strokovnjaki s področja dela posamezne
komisije.
Menim, da je smiselno, da se v bodoče zagotovi v
komisijah vključenost strokovnih posameznikov, ki se na
področje dobro spoznajo.
Prosim za pojasnilo, po kakšnem ključu so bili izbrani člani
komisije in za stališče župana oz. občinske uprave glede
skladnosti sestave komisije po kriterijih ZUJIK.
17. Mag. Miroslav Berger
9001-6/2015 – 159 Povračilo plačila kotizacije za Evropsko košarkarsko
(ustno vprašanje) prvenstvo
Vprašanje, ali je bilo s strani občine kaj storjenega za
povračilo
sredstev
plačila
kotizacije
Evropskega
košarkarskega prvenstva?
18. Mag. Adolf Zupan
9001-6/2015 – 160 Ureditev mesta – namestitev obvestilnih tabel
(ustna pobuda) Pobuda, da se kljub vidnemu prizadevanju občine za
ureditev mesta v javnem prometu, dodatno na Kandijskem
mostu, ko se izvajajo meritve prometa, postavi še
obvestilna tabla, s katero se obvešča javnost in opozarja
na namestitev merilne naprave v smislu večje pazljivosti
udeležencev in koliko časa bo le-ta trajala. Ravno tako
pobuda za namestitev obvestilnih tabel ob investicijah na
cestah in v okolici javnih ustanov, s katerimi se bo
obveščalo javnost tudi o trajanju investicije oziroma koliko
časa bo tako stanje na določeni lokaciji.
19. Mag. Adolf Zupan
9001-6/2015 – 161 Izvajanje zimske službe v blokovskih naseljih
(ustna pobuda) Pobuda, da se v letošnjem letu občina s pogodbenim
partnerjem dogovori za čiščenje dovoznih cest pri blokih,
še posebej v KS Majde Šilc.
20. Mag. Franc Bačar
9001-6/2015 – 162 Sprememba Odloka o komunalnem prispevku
(ustna pobuda) Pobuda za spremembo Odloka o komunalnem prispevku,
in sicer naj se zapišejo kriteriji, po katerih bi bilo možno v
posebnih primerih znižati prispevek za plačilo
komunalnega prispevka (npr. posebni socialni problemi,
mlade družine, idr.).
21. Jiří Volt
9001-6/2015 – 163 Dodatni podatki na karti voznega reda MPP
(pisna pobuda) Pobuda, da se vozni red za novomeški javni potniški
promet dopolni z dvema dodatnima stolpcema. In sicer
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22. Jiří Volt

23. Jiří Volt

stolpec, ki pove, koliko minut je peš hoje od posamezne
postaje do druge postaje in koliko kalorij se pri tem porabi.
Tako bodo ljudje videli, da se peš prej pride in še vsak
lahko nekaj naredi za svojo postavo oz. zdravje.
9001-6/2015 – 164 Izgradnja pokritega bazena
(pisna pobuda) Pobuda, da Občinska uprava prične aktivnosti glede
pokritega novomeškega bazena za vse generacije.
Smatram namreč, da smo dolžni podati javnosti jasno
sporočilo, kdaj ga lahko pričakuje.
Bazen je namreč multikulturno športni objekt, ki povezuje
vse generacije itd.. Hvala za odgovor, ki naj je utemeljen in
opredeljen z jasnimi roki.
9001-6/2015 – 165 Izdelava mestne kartice
(pisna pobuda) Pobuda za pričetek aktivnosti na izdelavi mestne kartice
(open card...situla card...itd..).
Tovrstno kartico imajo tudi že druge občine. S tovrstno
kartico bi lahko rešili plačevanje parkirnin, izposojo knjig,
dostop do športnih objektov, popusti v raznih trgovinah,
pogled na konto, konto prekrški v MONM, komunalne
storitve..itd.

K 14. točki
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015
Pri določanju dnevnega reda 9. seje Občinskega sveta MO NM je bila izglasovana razširitev letega z dodatno točko: Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem
polletju 2015.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine, pri zavihku za 9. sejo Občinskega sveta MO
NM.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne
zadeve.
*
Župan Gregor Macedoni je prisotne na seji obvestil, da bo naslednja seja Občinskega sveta v
prvi polovici meseca novembra 2015, kjer se bo obravnavalo tudi prvo branje proračunov za leti
2016 in 2017.
Po uvodni obrazložitvi je župan Gregor Macedoni zaradi, v naprej dogovorjenih, obveznosti
vodenje seje predal podžupanu Boštjanu Groblerju.
*
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Jiří Volt, mag. Miroslav Berger in dr. Milena Kramar
Zupan.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne
zadeve.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 179
1.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015.
(16 ZA, 2 PROTI)
2.
V prihodnje se polletna poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto
uvrstijo na dnevni red seje občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI)

*
Podžupan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.44 uri.

Številka: 9001-5/2015
Datum: 24. 9. 2015

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič,
višji svetovalec za Občinski svet

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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