PREDLOG

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 30. marca 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7.
Sejo je pričel in vodil mag. 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 prisotnost na seji opravičil Stanislav Galič, zamudo
prihoda na sejo pa sta najavili mag. Mojca Špec Potočar in Marjanca Trščinar Antić.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 24 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Naknadno se je seje udeležilo pet svetnikov: dr. Janez Povh (16.11), Matjaž Engel (16.25),
Bojan Kekec (16.39), Marjanca Trščinar Antić (16.45) in mag. Mojca Špec Potočar (17.32),
tako, da je bilo na seji 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, Alojz
Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Jasna Kos Plantan, Peter
Kostrevc, Mateja Kovačič, doc.dr. Milena Kramar Zupan (do 18.10), Uroš Lubej, Slavko Matko,
Alenka Papež, dr. Janez Povh, mag. Mitja Sadek, Duško Smajek, Borut Škerlj, Matjaž Smodiš,
mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt (do
19.26), Martina Vrhovnik in mag. Adolf Zupan (do 18.10).
Opravičeno odsoten član občinskega sveta: Stanislav Galič
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− mag. Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Miloš Dular, Urad za gospodarske javne službe,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
− Jasna Jazbec Galeša, Urad za finance in splošne zadeve,
− Meta Retar, Kabinet župana,
− Suzana Virc, Kabinet župana in
− Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
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c) Ostali prisotni:
− Albin Kregar, direktor Cerod-a, d.o.o., pri 3. točki,
− mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, pri 12. 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:
− amandma župana k 5. in 7. točki dnevnega reda,
− poročilo župana,
− poročila delovnih teles, in
− čistopis predloga dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo na klop je bil posredovan:
− čistopis predloga dnevnega reda 21. 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 21. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 21. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
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. 436
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji

1.
2.
3.
4.

dnevni red
21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov
Dolenjske in Bele krajine
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD
OPPN NGC-2) – druga obravnava
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5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – druga
obravnava
6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
8. Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo
mesto – prva obravnava
9. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
10. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih
površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
11. Seznanitev z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Novo mesto
za leto 2016
12. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016
13. Premoženjsko – pravne zadeve
13.1 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto ¸
2018
13.2 Seznanitev s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
za leto 2016
13.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih
cestah
13.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
2784/2, 2784/3, 2784/5 in 2784/6, vse k.o. 1458 – Črešnjice, parc. št. 1142/8,
1142/9 in 1200/3, vse k.o. 1485 - Gotna vas, ter parc. št. 1758/7, k.o. 1492 Stranska vas
14. Kadrovske zadeve
14.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana in predsednika/ice Komisije
za statut in poslovnik
14.2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
14.3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za lokalno
samoupravo
15. Poročilo župana
16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(22 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu z 38. členom in prvo alinejo 101. člena poslovnika predlagal skrajšani
postopek za 6., 9. in 10. točko dnevnega reda.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 437
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o sprejemu odloka 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
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sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 6., 9. in 10 točko:
6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
9. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
10. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih
površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
po skrajšanem postopku.
(24 ZA, 0 PROTI)
V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave 9. in 10. točke ter
14.1 do 14.3 točke:
9. in 10. točka:
9. točka: Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek, in
10. točka: Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni
rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšanji postopek
- 14.1 do 14.3 točke – kadrovske zadeve:
14.1 točka: Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana in predsednika/ice
Komisije za statut in poslovnik,
14.2. točka: Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za
gospodarstvo, in
14.3 točka: Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za
lokalno samoupravo
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 438
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 združitvi obravnave točk
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo združil obravnavo za:
− za 9. in 10. točko:
9.
Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni
občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
10. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji
postopek ter
− za podtočke 14.1, 14.2 in 14.3:
14.1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za statut in
poslovnik
14.2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
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14.3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za lokalno
samoupravo
(24 ZA, 0 PROTI)

2. točka
Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen
na spletni strani.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 439
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 16. 2. 2017 v
predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov
Dolenjske in Bele krajine
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal Albin Kregar, direktor podjetja Cerod, d.o.o.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali Alojz Kobe, Uroš Lubej, mag. Miroslav Berger, Mateja Kovačič, mag.
Franc Bačar, doc.dr. Milena Kramar Zupan, dr. Janez Povh, Peter Kostrevc.
Z replikami so sodelovali Alojz Kobe, mag. Miroslav Berger in Uroš Lubej.
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Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Albin Kregar, direktor Cerod-a, d.o.o., in mag. Gregor
Macedoni, župan.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 440
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s projektom izgradnje objekta za
mehansko biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine, ki ima za cilj
doseganje nižje cene obdelave in odlaganja odpadkov, kot je slovensko povprečje, z
vključitvijo zunanjega izvajalca za mehansko obdelavo odpadkov ter izvajanje biološke
obdelave odpadkov in odlaganje odpadkov v okviru gospodarske javne službe.
Občinski svet ocenjuje, da predstavljeni koncept izgradnje objekta za mehansko biološko
obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine lahko predstavlja naslednja tveganja:
− primernost koncepta (ali je s tehnološkega vidika to edini mogoči način obdelave),
− količine odpadkov,
− javno zasebnega – partnerstva,
− finance (zagotavljanje sredstev za investicijo, tveganje za neplačilo najemnine….),
− nadzor (potrditev pravnih, gradbenih, finančnih parametrov za odobritev koncepta in
za spremljane izvajanja le-tega).
Občinski svet zato predlaga, da se reševanje vseh navedenih tveganj upošteva v vseh
nadaljnjih fazah postopka.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2) –
druga obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, in
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 441

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
usklajen predlog sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti (SD OPPN NGC-2) v drugi obravnavi.

2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2) se objavi v
Dolenjskem uradnem listu.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – druga obravnava
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še amandma župana ter poročila s sej delovnih teles, 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,
− Odbora za lokalno samoupravo, in
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Pri tej točki je imel uvodno predstavitev župan mag. Gregor Macedoni.
Poročilo s sej delovnih teles so 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,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Matjaž Engel, član Odbora za lokalno samoupravo,
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Odbora za spremljanje položaja romske
skupnosti.
Župan mag. Gregor Macedoni je pred razpravo predstavil svoj amandma k tej točki. V razpravi
je sodeloval Alojz Kobe.
Po razpravi je župan mag. Gregor Macedoni dal amandma in predlog odloka na ločeno
glasovanje.

S K L E P, št. 442
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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I.
Amandma
k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2018
V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 se sprejme naslednjo
spremembo:
Na prihodkovni strani se povečata proračunski postavki:
73000006 Prejete donacije od domačih pravnih oseb – Novo mesto športa
+ 80.000 EUR
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
+ 40.000 EUR
Na odhodkovni strani se odpre nova proračunska postavka:
04081044 – Novo mesto športa
+ 120.000 EUR
(27 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018
v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem pod točko I.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 –
prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročili s sej delovnih teles, 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,
− Odbora za lokalno samoupravo, in
− Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne
zadeve.
Poročilo s sej delovnih teles so 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,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Matjaž Engel, član Odbora za lokalno samoupravo,
− mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti.
Pri tej točki je razpravljal Alojz Kobe.
Pri tej točki ni bilo vloženih amandmajev.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 443
I.
predlog odloka
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v
prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(28 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v
drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še amandmaji svetniških skupin Solidarnost in GAS ter amandma
Komisije za statut in poslovnik k tej točki ter poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podala Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije
za statut in poslovnik.
Poročilo s sej delovnih teles je 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 Uroš Lubej, Alojz Kobe, Marjanca Trščinar Antić, dr. Janez Povh,
Boštjan Grobler, Mateja Kovačič, Martina Vrhovnik in Borut Škerlj.
Z replikami so sodelovali Alojz Kobe, Uroš Lubej in dr. Janez Povh.
Na razpravo so odgovarjali Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in
poslovnik, župan mag. Gregor Macedoni in dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske
uprave.
V skladu s 120. členom Statuta Mestne občine Novo mesto, ki določa, da se poslovnik
sprejema z dvotretjinsko večino (20 svetnikov), Občinski svet Mestne občine Novo mesto po
razpravi
ni sprejel
amandmaja št. 1
k predlogu poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
(predlagatelj: svetniška skupina Solidarnost)
(6 ZA, 15 PROTI)
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amandmaja št. 2
k predlogu poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
(predlagatelj: svetniška skupina GAS)
(6 ZA, 15 PROTI)
S K L E P, št. 444
V skladu s 120. členom Statuta Mestne občine Novo mesto, ki določa, da se poslovnik
sprejema z dvotretjinsko večino (20 svetnikov), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto po
razpravi z dvotretjinsko večino glasov
sprejel
I.
Amandmaja
k predlogu poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – v drugi obravnavi
Amandma št. 3
k predlogu poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
(27 ZA, 0 PROTI)
1.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 61. člena predloga Poslovnika občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, ki se uskladi z vsemi členi 7. poglavja z naslovom Delovna telesa
občinskega sveta in njihove pristojnosti in se po novem glasi:
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so opredeljena s statutom in so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- komisija za statut in poslovnik,
- komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- komisija za priznanja in nagrade,
- komisija za vloge in pritožbe.
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
- odbor za davčno politiko, proračun in finance,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.
2.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 68. člena predloga Poslovnika občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto in se po novem glasi:
(1) Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet obravnava:
- urbanizem in prostorsko planiranje,
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
- varstvo okolja,
- ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih služb na področju okolja in
prostorskega urejanja,
- razvoj mesta, ohranitev in revitalizacijo starega mestnega jedra in drugih naselij ter
predloge za namembnost mestnega prostora.
- izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in drugimi
komunalnimi objekti in napravami,
- izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi,
parki in drugimi javnimi površinami,
- urejanje prometa,
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PREDLOG

izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje s pokopališči, za organizacijo pogrebnih storitev ter
za mrliško-ogledno službo,
- ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih služb s področja komunalne
dejavnosti,
- varstvo tal in vodnih virov,
- varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
- področje požarne varnosti ter organizacijo dimnikarske službe.
(2) Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet ima devet (9) članov.
3.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 96. člena predloga Poslovnika občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto in se po novem glasi:
(1) V okviru prve obravnave predloga proračuna oziroma še v štirinajstih (14) dneh po opravljeni
prvi obravnavi lahko člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu pisne
pripombe in predloge.
(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prihodki in odhodki.
-

Amandma št. 4
k predlogu poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
(predlagatelj: Komisija za statut in poslovnik)
(25 ZA, 0 PROTI)
Spremeni se besedilo prvega odstavka 72. člena predloga Poslovnika občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto in se po novem glasi:
72. člen
(1) Člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
(2) Načelo sorazmernosti se upošteva po sistemu, ki ga uporablja občinska volilna komisija za
dodelitev mandatov za občinski svet na lokalnih volitvah na ravni skupnega števila članov v
delovnih telesih. Poleg tega se mora načelo sorazmernosti upoštevati tudi pri dodelitvi
mandatov v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Kvantitativne predloge za razdelitev pripravi občinska uprava po merilih iz prejšnjega
odstavka, predlog razdelitve števila mest v delovnih telesih pa se uskladi na seji nosilcev
kandidatnih list iz 3. odstavka 8. člena tega poslovnika.
(4) Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. Namestnika
predsednika pa izvoli delovno telo. Namestnik predsednika je lahko le član občinskega sveta.
(5) Članstvo v delovnem telesu ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.
II.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je sprejel
POSLOVNIK
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetih amandmajev pri točki I.
(26 ZA, 1 PROTI)

K 8. točki
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Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto
– prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v štirinajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− poročilo Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− poročilo Odbora za lokalno samoupravo,
− poročilo Komisije za statut in poslovnik.
Uvodne informacije na seji je podal mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe.
Poročila delovnih teles so podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
− Matjaž Engel, član Odbora za lokalno samoupravo,
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik
Pri tej točki sta razpravljala mag. Mitja Sadek in mag. Franc Bačar.
Mag. Gregor Macedoni, župan, je obvestil Občinski svet, da komunikacija s sveti KS poteka.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 445
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
predlog
odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občin Novo mesto v
prvi obravnavi.
Predlagatelj do druge obravnave preuči podane pripombe in predloge k predlogu
odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občin Novo mesto v
prvi obravnavi.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki
Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini
Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
K 10. točki
Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih
površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek
Pri sprejemanju dnevnega reda je bilo sprejeto, da se za 9. in 10. točko opravi skupna
obravnava.

12

PREDLOG

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v štirinajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za okolje in prostor ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodne obrazložitve pri tej točki ni bilo.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave in tudi ni bilo vloženih amandmajev.
Župan je predlagal, da se glede na skupno obravnavo 9. in 10. točke opravi tudi skupno
glasovanje. K predlogu ni bilo nasprotovanj.
Občinski svet je opravil skupno glasovanje za 9. in 10. točko in sprejel
S K L E P, št. 446
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
predlog odloka
o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)

S K L E P, št. 447
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
predlog odloka
o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v
Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v
Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 11. točki
Seznanitev z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Novo mesto za
leto 2016
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
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo uvodne obrazložitve.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj.
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila župan mag. Gregor Macedoni in direktorica Občinske
uprave dr. Vida Čadonič Špelič.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 448
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Novo mesto za leto 2016.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podal predsednik Nadzornega odbora mag. Dušan Černe.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki sta razpravljala Borut Škerlj in Vesna Vesel.
Na razpravo sta odgovorila župan mag. Gregor Macedoni in predsednik Nadzornega odbora
mag. Dušan Černe.
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 449
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016.
(26 ZA, 1 PROTI)

K 13. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
13.1 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2018
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− 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.
Pri tej točki je razpravljal Jiří Volt.
Na vprašanje iz razprave je odgovorila dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 450
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2018,
ki vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018,
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018,
načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za leto
2018
(23 ZA, 0 PROTI)
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Seznanitev s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za
leto 2016
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za okolje in prostor.
13.2

Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− 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.
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. 451
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je
seznanil
s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016.
(25 ZA, 0 PROTI)
13.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− 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.
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. 452
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
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sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št.:
-

-

katastrska občina 1481 Smolenja vas parcela 52/2 (ID 6333029), del kategorizirane javne
ceste JP 795771 - Ratež-Gumberk,
katastrska občina 1478 Gabrje parcela 272/3 (ID 5371182), del kategorizirane javne ceste
JP 794971 – Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1478 Gabrje parcela 272/2 (ID 2852664), del kategorizirane javne ceste
JP 794971 – Gorenji Suhadol,
katastrska občina 1455 Bršljin parcela 521/10 (ID 1318861), del nekategorizirane javne
ceste,
katastrska občina 1485 Gotna vas parcela 558/18 (ID 6369011), del nekategorizirane javne
ceste,
katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 408/36 (ID 3883678), del
kategorizirane javne ceste LZ 299043 – Šegova ulica,
katastrska občina 1455 Bršljin parcela 434/123 (ID 6358760), del nekategorizirane javne
ceste (nadomestna gozdna pot v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti),
katastrska občina 1458 Črešnjice parcela 1962/3 (ID 6240993), del kategorizirane javne
ceste JP 796441 – Sela pri Štravberku,
katastrska občina 1448 Prečna parcela 799/4 (ID 4230128), del kategorizirane javne ceste
LC 289123 – Dvor – Ajdovec - Brezova Reber - Prečna (pri partizanki),
katastrska občina 1459 Herinja vas parcela 868/4 (ID 6363576), del kategorizirane javne
ceste JP 797431 – Herinja vas,
katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 722/9 (ID 6444435), del
kategorizirane javne ceste JP 799115 – Brod,
katastrska občina 1481 Smolenja vas parcela 1638/6 (ID 6493917), del kategorizirane
javne ceste JP 795541 – Smolenja vas,
katastrska občina 1482 Ragovo parcela 258/27 (ID 4304676), del kategoriziran javne ceste
LZ 299171 – Ulica Ilke Vaštetove, katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 400/5 (ID
6603010), del pokopališča na Dolenjih Kamencah.
(25 ZA, 0 PROTI)

13.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 2784/2,
2784/3, 2784/5 in 2784/6, vse k.o. 1458 – Črešnjice, parc. št. 1142/8, 1142/9 in 1200/3,
vse k.o. 1485 - Gotna vas, ter parc. št. 1758/7, k.o. 1492 - Stranska vas
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 davčno politiko, proračun in finance,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za okolje in prostor.
Pri tej točki uvodna predstavitev ni bila potrebna.
Poročili delovnih teles sta na seji podala:
− 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.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 453
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
1.

2.

3.
4.

Sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št.
2784/2 (ID 1244448), parc. št. 2784/3 (ID 2588655), parc. št. 2784/5 (ID 566580) in parc.
št. 2784/6 (ID 1239136), vse k.o. 1458 - Črešnjice, in o ukinitvi statusa javnega dobra
pri njih.
Sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št.
1142/8 (ID 238605) in parc. št. 1142/9 (ID 2925454), obe k.o. 1485 - Gotna vas, in o
ukinitvi statusa javnega dobra pri njiju.
Sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št.
1200/3 (ID 238611), k.o. 1485 - Gotna vas in o ukinitvi statusa javnega dobra pri njej.
Sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine parc. št.
1758/7 (ID 6613524), k.o. 1492 - Stranska vas in o ukinitvi statusa javnega dobra pri
njej.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 14. točki
Kadrovske zadeve
14.1
14.2
14.3

Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana in predsednika/ice Komisije za
statut in poslovnik
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za lokalno samoupravo

Pri določanju dnevnega reda je bilo izglasovano, da se opravi skupna obravnava za vse tri
podtočke skupaj.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev za vse podtočke 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 s skupnim glasovanjem o točkah 14.1, 14.2 in 14.3
z večino glasov (25 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje sklepe:
S K L E P, št. 454
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana
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Komisije za statut in poslovnik
I.
Nini Jakovljević je z dnem 14. 7. 2016 prenehal mandat kot članici in predsednici
Komisije za statut in poslovnik zaradi odstopa.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mitja Sadka
za nadomestnega člana Komisije za statut in poslovnik.
Mandata je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
S K L E P, št. 455
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana/ice
Odbora za gospodarstvo
I.
Nini Jakovljević je z dnem 5. 1. 2017 prenehal mandat kot članici Odbora za
gospodarstvo zaradi odstopa s funkcije članice Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Uroša Lubeja
za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo.
Mandata je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
S K L E P, št. 456
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice
Odbora za lokalno samoupravo
I.
Nini Jakovljević je z dnem 5. 1. 2017 prenehal mandat kot članici Odbora za lokalno
samoupravo zaradi odstopa s funkcije članice Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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imenuje
Mitja Sadka
za nadomestnega člana Odbora za lokalno samoupravo.
Mandata je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

K 15. točki
Poročilo župana
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Ustno poročilo pri tej točki je podal župan mag. Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je brez razprave in glasovanja
seznanil
s poročilom župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta in aktivnostih Mestne občine
Novo mesto.

K 16. 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 20. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
9001-1/2017 – 380 Objavljanje splošnih aktov MO NM in dostopnost na spletu
9001-1/2017 – 381 Odprava nevarno nameščene ograje na glavni avtobusni
2.
postaji v Novem mestu
9001-1/2017 – 382 Poraba sredstev svetniških skupin v 2016
3.
9001-1/2017 – 383 Termin sej Občinskega sveta in pomembnejših občinskih
4.
dogodkov
9001-1/2017 – 384 Varovanje objekta vrtec v romskem naselju Brezje in
5.
namestitev kamer na objektu
6.
9001-1/2017 – 385 Rok za dokončanje mostu na Smrečnikovi
Na vprašanje je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni na seji (promet čez most že poteka,
pa tudi rokovno je predviden zaključek del z uporabnim dovoljenjem v februarju 2017), bo pa
Občinska uprava podala še pisni odgovor.
9001-1/2017 – 386 Pojasnilo v zvezi z odločitvijo sodišča na pritožbo občine
7.
glede izpraznitve Narodnega doma
Na vprašanje je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni na seji (predstavil postopke, ki jih je
občina izvedla: lani je bila vložena tožba občine zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v
posest ter predlog za izdajo začasne odredbe za izselitev, ki pa je bila s strani sodišča
zavrnjena; občina je podala na to pritožbo, o kateri se bo predvidoma razpravljalo v mesecu
marcu). Bo pa podana tudi pisna informacija.
9001-1/2017 – 387 Dopolnitev odgovora z dne 16. 12. 2014 na vprašanje glede
8.
učinkovitosti energetske prenove stavb v lasti mestne
občine
9001-1/2017 – 388 Dopolnitev zavrnilnega odgovora z dne 5. julij 2016 na
9.
pobudo svetnika glede odstranitve zapornice v parku pred
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10.
11.
12.
13.

KCJT
9001-1/2017 – 389 Dopolnitev odgovora z dne 16.12.2014, 20. 3. 2015 in 25.5.
2015, in sicer glede pobude o ročnih zapornic na Lazah
9001-1/2017 – 390 Pobuda za urejanje prog za tek na smučeh v Mestni občini Novo
mesto
9001-1/2017 – 391 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema Dolenjske
9001-1/2017 – 392 Odkup nepremičnine, parc. št. 808/5, K.O. Šmihel, in
ureditev javne razsvetljave

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 21. seji Občinskega sveta, dne 30.3.2017, podali
naslednje
pobude in vprašanja

1.

2.

3.

4.

5.

Mag. Franc Bačar
9001-2/2017 – 393 Javna cesta Vahta – Gospodična – Krvavi kamen
(ustno in pisno vprašanje Vprašanje, kaj je in kako bo MO NM ukrepala, da se
ter pobuda) ohrani javna cesta Vahta – Krvavi kamen.
Pobuda, da se kot javna cesta vpiše v evidence.
Mag. Franc Bačar
9001-2/2017 – 394 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih
(ustno in pisno vprašanje) postavi MO NM v romskem naselju
Vprašanje, kako in kdaj bo investitor – MO NM zagotovila
vpis stavb v kataster stavb? V kakšni fazi so postopki in
kdaj bodo zaključeni?
V decembru 2016 je MO NM Romom dodelila štiri bivalne
zabojnike. Vsak, ki postavi (zgradi) stavbo, mora pred
začetkom njene uporabe le-to vpisati v kataster stavb. Če
je stavba namenjena za bivanje ali za opravljanje
dejavnosti, ji je potrebno določiti naslov. Pogoj za določitev
naslova novi stavbi je vpis stavbe v kataster stavb.
Borut Škerlj
9001-2/2017 – 395 Nove hitrostne cestne ovire na Belokranjski cesti,
(ustno in pisno vprašanje) Novo mesto
Vprašanje, ali gre na Belokranjski cesti za načrtovane
nove hitrostne cestne ovire ali za nekvalitetno polaganje
asfaltne prevleke, kdo je bil nadzorni organ in kaj bo MO
NM naredila, da se v bodoče takšne napake ne ponavljajo.
Ob obnovitvenih delih na Belokranjski cesti v Novem
mestu marca 2017 in asfaltiranju posameznih delov
cestišča je nastalo več zaporednih vzboklin.
Peter Kostrevc
9001-2/2017 – 396 Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih
(ustno in pisno vprašanje) Na avtobusnih postajališčih so pogosto koši polni smeti.
Vprašanje, kdo je zadolžen za praznjenje košev?
Mitja Sadek
9001-2/2017 – 397 Omejitev oziroma prepoved kurjenja v naravi na
(pisna pobuda) območju Novega mesta
Pobuda o omejitvi oziroma prepovedi kurjenja v naravi in
vključitev tega določila v občinski odlok.
V ožjem - urbaniziranem delu Mestne občine Novo mesto
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prihaja do čedalje pogostejšega nenadzorovanega
kurjenja odpadkov, ki ostajajo od urejanja sadovnjakov,
vrtov in njiv (vejevje, listje), pa tudi drugih odpadkov (listi,
karton ipd.). To divje kurjenje je posebej problematično v
predelih mesta, kjer je koncentracija prebivalstva zelo
gosta (npr. KS Drska). Tako se celo dogaja, da vrtičkarji in
tudi lastniki parcel sežigajo odpadke povsem blizu
stanovanjskih blokov. Dim na ta način zajame številna
stanovanja in mnogo ljudi, ki seveda težko prenašajo
takšne izredne razmere. V vročih poletnih mesecih ljudje
zato zapirajo okna v stanovanjih, poleg tega pa se
pritožujejo zaradi tega, ker perilo, ki ga sušijo, smrdi po
dimu. Tovrstno nenadzorovano kurjene seveda ni samo
požarno nevarno, ampak povzroča tudi onesnaženje zraka
ter slabša kvaliteto življenja. Dejstvo je, da je treba takšno
kurjenje omejiti oz. prepovedati, če hočemo med krajani
ohraniti nekakšen modus vivendi. Zanima me, ali se MO
Novo mesto zaveda te problematike in prav tako, ali jo na
kakršen koli način že rešuje. Glede na to, da so nekatere
občine v Slovenije, ki se zavedajo te problematike, že
vključile prepoved tovrstnega kurjenja v različne odloke,
predlagam, da o tem razmisli tudi Mestna občina Novo
mesto.

6.

7.

Mitja Sadek
9001-2/2017 – 398 Dodatni vprašanji v zvezi z odgovorom na pobudo za
(pisno vprašanje) urejanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto
Vprašanji:
1. Če je res vzpostavljen sistem rednega vzdrževanja
tekaških prog, bi prosil, da se ga podrobneje predstavi.
2. Ali ne bi bilo najbolj smiselno, da bi Zavod Novo mesto
investiral v nakup ustreznega teptalnika snega, ki bi
omogočal sprotno urejanje in vzdrževanje prog?
Zavod Novo mesto je resda na začetku letošnje zime
omogočil urejanje prog v Brusnicah, ki so bile urejene
pravočasno in bile kvalitetno vzdrževane. Ne strinjam pa
se s trditvijo, da je vzpostavljen sistem rednega
vzdrževanja nasploh, torej tudi na ostalih lokacijah. Ker je
trajanje obdobja snega in primernih temperatur relativno
kratko, je treba biti dobro pripravljen na začetek tega
obdobja in takoj začeti z urejanjem prog. Na Boričevem se
je letos pričelo urejati proge prepozno, pa tudi kvaliteta
urejenosti prog ni bila na nivoju, po mojih podatkih zaradi
okvare na teptalniku snega.
Vsekakor je potrebno poleg Brusnic razmišljati tudi o
ureditvi najmanj ene mestne lokacije. Vse aktivnosti za
pripravo lokacij je treba izvesti že pred začetkom zimske
sezone.
Alojz Kobe
9001-2/2017 – 399 Pobuda
glede
pravočasnega
prerazporejanja
(pisna pobuda) neporabljenih proračunskih sredstev
V zvezi z zaključnim računom proračuna za leto 2016
dajem županu pobudo, da v prihodnje pravočasno
prerazporedi neporabljena sredstva.
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V letu 2016 smo bili zaradi negospodarnega ravnanja
občine občani večkrat oškodovani. Najprej smo bili
prikrajšani za nujno potrebne investicije, ki se niso izvedle
kljub zagotovljenim proračunskim sredstvom. Če bi se
neporabljena sredstva prerazporedila za nujno potrebne
sanacije, popravila, vzdrževanje objektov ali preplastitve
občinskih cest, bi lahko preprečili veliko gospodarsko
škodo, ki nastaja s tem, ko se odlaša z nujno potrebnimi
deli.

8.

Alojz Kobe
9001-2/2017 – 400 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave
(pisno vprašanje) vodovodnega sistema Dolenjske
V predhodnem svetniškem odgovoru, št. 9001 – 1/20017 –
391 je opisan zgolj postopek spremembe oziroma
prilagoditve projekta, zato ponovno zaprosilo za odgovore,
in sicer:
1. ali je pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu
»ključ v roke« in če je, pravno podlago za priznanje
dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov;
2. v kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih
sredstev za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih
organih.
Na februarski seji sem prosil za pisno pojasnilo, zakaj je
investitor, kljub sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC,
pristal na povišanje stroškov investicije in, ali bodo dodatni
stroški sofinancirani s strani države in EU.
V poročilu o realizaciji projekta hidravličnih izboljšav
vodovodnega sistema Dolenjske, na dan 7.2.2017, je
navedeno, da se projekt (gradnja vodarn) izvaja po rumeni
knjigi FIDIC, kar običajno v praksi pomeni »ključ v roke«.
S poročilom je bil Občinski svet seznanjen o podpisih
aneksov v zneskih 147.013,12 eur brez DDV in
311.066,37 eur brez DDV.

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem članicam in članom Občinskega sveta ter se vsem
prisotnim zahvalil za sodelovanje.
Župan je sejo zaključil ob 20.07 uri.
Številka: 9001-2/2017
Datum: 30. 3. 2017
Vodja zapisnika:
Darko Habjanič
višji svetovalec za Občinski svet

mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

23

PREDLOG

Seja je tonsko posneta
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