PREDLOG

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 27.
novembra 2014, 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
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.06 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 29 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Miloš Dular, Marko Dvornik, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Boštjan Grobler, Nina Jakovljević, Martin Kambič, Dušan Kaplan, Bojan
Kekec, Gregor Klemenčič, Alojz Kobe, Mateja Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Uroš
Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh, Sandi Selimčič, Matjaž Smodiš, Borut
Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří
Volt, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan, mag. Renata Zupančič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sandra Boršić, v.d. vodje kabineta župana,
− Ana Tošić, v.d. direktorja občinske uprave,
− Mateja Jerič, vodja Urada za zdravstvo, socialo in kulturo,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet,
− Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije,
− Tončka Novak, Urad za šolstvo, šport in mladino,
− Vera Ocvirk, vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo,
− Darja Plantan, vodja Urada za davke,
− Mojca Tavčar, vodja Urada za prostor,
− mag. Janez Zore, vodja Občinskega inšpektorata,
− Judita Pirc, Kabinet župana,
− Darko Habjanič, vodja Oddelka za Občinski svet,
− Peter Fabjančič, Oddelek za upravno poslovanje in
− Suzana Virc, Oddelek za občinski svet.
c) Ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
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Članice in člani Občinskega sveta so s sklicem seje, dne 13. 11. 2014, prejeli predlog
dnevnega reda in predlog zapisnika 1. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo na klop pa so bila posredovana še naslednja gradiva:
− gradivo za 3. točko dnevnega reda (Kadrovske zadeve),
− izjave za svetnike v skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in
− čistopis predloga dnevnega reda 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda

I.

Umik točk
V skladu s 33. in 38. členom poslovnika je župan kot predlagatelj
umaknil
3.7 točko
z dnevnega reda 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet
javnega zavoda Gimnazija Novo mesto.
II.
Predlogov za razširitev dnevnega reda na seji ni bilo.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s 4. 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. 7
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino
glasov določil naslednji
d n e v n i r e d:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Kadrovske zadeve
3.1 Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3.2 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
3.3 Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta
3.3.1 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik
3.3.2 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje
3.3.3 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade
3.3.4 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe
3.3.5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
3.3.6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje in prostor
3.3.7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za komunalo in promet
3.3.8 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za lokalno samoupravo
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Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in
finance
3.3.10 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo
3.3.11 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za mladino
3.4 Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
3.5 Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja organizacijske enote
Srednja šola za gostinstvo in turizem
3.6 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
4. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta
(26 ZA, 0 PROTI)
3.3.9

K 2. točki
.Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 1. 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. 8
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov
potrdil
zapisnik 1. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 3. 11. 2014 v
predloženi vsebini.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Kadrovske zadeve
3.1
Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Gradivo za to točko je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 9
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto
potrdi
mandat dr. Janezu POVHU,
Novo mesto, Velika Bučna vas 15,
za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Sklep velja z dnem sprejema .
(28 ZA, 0 PROTI)

3.2
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
Gradivo za to točko je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 10
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov brez razprave sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1.
Milošu Dularju
preneha mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
zaradi nezdružljivosti te funkcije z delom v občinski upravi.
2.
Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa na seji Občinskega sveta.
3.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto,
ki izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu z liste Slovenske
nacionalne stranke.
(29 ZA, 0 PROTI)

3.3
Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta
3.3.1 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik
3.3.2 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje
3.3.3 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade
3.3.4 Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe
3.3.5 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
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3.3.6 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje in prostor
3.3.7 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za komunalo in promet
3.3.8 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za lokalno samoupravo
3.3.9 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance
3.3.10 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo
3.3.11 Predlog sklepa za imenovanje Odbora za mladino
Gradivo za podtočke 3.3.1 do 3.3.11 je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je skupaj za podtočke od 3.3.1 do 3.3.11 podal Boštjan Grobler,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Opozoril je na štiri
spremembe, ki so nastale po posredovanju pisnega gradiva svetnikom oziroma pred samo
sejo, in sicer:
v Odbor za gospodarstvo se imenuje osem članov in ne devet; črta se Miloš Dular, član
(zaradi nezdružljivosti funkcije),
v Odboru za okolje in prostor ter v Odboru za lokalno samoupravo se namesto člana
Miloša Dularja zapiše Lista SNS (Slovenska nacionalna stranka do naslednje seje
Občinskega sveta predlaga drugega člana v teh dveh delovnih telesih),
v Komisiji za vloge in pritožbe se namesto članice Martine Vrhovnik imenuje drug član z
Liste SLS.
V razpravi so sodelovali:
Mag. Franc Bačar: predlog, da se v Komisijo za vloge in pritožbe namesto njega imenuje
Martina Kambiča, ki tudi soglaša.
Uroš Lubej: v Solidarnosti so pripravili predlog, ki bi omogočal učinkovito in pravično delitev
mest v delovnih telesih Občinskega sveta, in sicer na podlagi volilnih rezultatov, vendar ni
bilo politične volje, da bi se ga tudi preizkusilo že v tem mandatu Občinskega sveta;
nedopustno, da se toliko časa in energije vlaga v sestavo in razdelitev mest v delovnih
telesih, namesto da bi se začelo konkretno delati in reševati težave občanov; glasoval bo za
predlog, ker se je potrebno čim prej konstituirati; razmerje med opozicijo in koalicijo je
bistveno bolj uravnoteženo kot v preteklih mandatih; apel vsem svetniških skupinam, da se
spremeni poslovnik in s tem omogoči bolj gladka konstitucija Občinskega sveta.
Martin Kambič: poda soglasje za njegovo imenovanje namesto mag. Franca Bačarja v
Komisijo za vloge in pritožbe.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto brez ugovora na županov
postopkovni predlog v paketu glasoval in z večino glasov (26 ZA, 1 PROTI) sprejel
naslednje
sklepe
k podtočkam od 3.3.1 do 3.3.11
S K L E P, št. 11
SKLEP
o imenovanju Komisije za statut in poslovnik
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Komisijo za statut in poslovnik
v sestavi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nina JAKOVLJEVIĆ, predsednica,
Marko DVORNIK, član,
Eva FILEJ RUDMAN, članica,
Stanislav GALIČ, član,
dr. Janez POVH, član,
Borut ŠKERLJ, član,
Martina VRHOVNIK, članica.

II.
Mandat članov Komisije za statut in poslovnik je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
S K L E P, št. 12
SKLEP
o imenovanju Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
v sestavi:
1. Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, predsednica,
2. mag. Franc BAČAR, član,
3. Polona KUKEC, članica,
4. Boris POTOČAR, član,
5. Matjaž SMODIŠ, član,
6. Borut Škerlj, član,
7. Alina ŠPEC, članica .
II.
Mandat članov Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je vezan na mandat
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
S K L E P, št. 13
S K L EP
o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Komisijo za priznanja in nagrade
v sestavi:
1. mag. Bojan KEKEC, predsednik,
2. Ana BILBIJA, članica,
3. dr. Milena KRAMAR ZUPAN, članica,
4. Slavko MATKO, član,
5. dr. Janez POVH, član,
6. Igor POVŽ, član,
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7.

Vesna VESEL, članica.

II.
Mandat članov Komisije za priznanja in nagrade je vezan na mandat Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
S K L E P, št. 14
SKLEP
o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Komisijo za vloge in pritožbe
v sestavi:
1. Mateja KOVAČIČ, predsednica ,
2. Slavko GEGIČ, član,
3. dr. Janez POVH, član,
4. Eva FILEJ RUDMAN, članica,
5. Brane VOVKO, član,
6. Martina VRHOVNIK, članica,
7. Klementina ZEME, članica.
II.
Mandat članov Komisije za vloge in pritožbe je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
S K L E P, št. 15
SKLEP
o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za družbene dejavnosti
v sestavi:
1. Dušan KAPLAN, predsednik,
2. mag. Franc BAČAR, član,
3. Jerca BOŽIČ KRANJEC, članica,
4. Nežka IVANETIČ, članica,
5. Jasna KOS PLANTAN, članica,
6. Uroš LUBEJ, član,
7. Peter MEDVEŠČEK, član,
8. Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, članica,
9. Jiří VOLT, član.
II.
Mandat članov Odbora za družbene dejavnosti je vezan na mandat Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
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S K L E P, št. 16
SKLEP
o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za okolje in prostor
v sestavi:
1. Alojz KOBE, predsednik,
2. mag. Miroslav BERGER, član,
3. Tomaž GOLOB, član,
4. Gregor KLEMENČIČ, član,
5. Peter KOSTREVC, član,
6. Bojan KOŠMERL, član,
7. Goran MAKAR, član,
8. Slavko MATKO, član,
9. Borut ŠKERLJ, član.
II.
Mandat članov Odbora za okolje in prostor je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
S K L E P, št. 17
SKLEP
o imenovanju Odbora za komunalo in promet
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za komunalo in promet
v sestavi:
1.
Gregor KLEMENČIČ, predsednik,
2.
mag. Franc BAČAR, član,
3.
Franc BEG, član,
4.
Mateja KOVAČIČ, članica,
5.
Tomaž LEVIČAR, član,
6.
Jože MIKLIČ, član
7.
Alenka PAPEŽ, članica,
8.
Istok ZORKO, član,
9.
_________________, član.
II.
Mandat članov Odbora za komunalo in promet je vezan na mandat Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.

8

PREDLOG
S K L E P, št. 18
SKLEP
o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za lokalno samoupravo
v sestavi:
1.
Stanislav GALIČ, predsednik,
2.
Nina JAKOVLJEVIĆ, članica,
3.
Simon JUDEŽ, član,
4.
Ksenija LORBER, članica,
5.
Darja MARJANOVIČ, članica,
6.
Slavko MATKO, član,
7.
Janez MURN, član,
8.
mag. Adolf ZUPAN, član,
9.
____________________, član.
II.
Mandat članov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
S K L E P, št. 19
SKLEP
o imenovanju Odbora za davčno politiko, proračun in finance
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
v sestavi:
1.
Vesna VESEL, predsednica,
2.
Maja BAŠELJ, članica,
3.
mag. Miroslav BERGER, član,
4.
dr. Milena KRAMAR ZUPAN, članica,
5.
Uroš LUBEJ, član,
6.
Aljaž NOVAK, član,
7.
Matjaž PAPEŽ, član,
8.
Miro ŠKUFCA, član,
9.
mag. Renata ZUPANČIČ, članica.
II.
Mandat članov Odbora za davčno politiko, proračun in finance je vezan na mandat
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
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S K L E P, št. 20
SKLEP
o imenovanju Odbora za gospodarstvo
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za gospodarstvo
v sestavi:
1.
mag. Adolf ZUPAN, predsednik,
2.
Nina JAKOVLJEVIĆ, članica,
3.
Martin KAMBIČ, član,
4.
Branko KOVAČ, član,
5.
Janez PLANINŠEK, član,
6.
Andrej REDEK, član,
7.
mag. Mojca ŠPEC POTOČAR, članica,
8.
Marko ZAJC, član,
9.
_________________, član.
II.
Mandat članov Odbora za gospodarstvo je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto.
S K L E P, št. 21
SKLEP
o imenovanju Odbora za mladino
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Odbor za mladino
v sestavi:
1.
Marko DVORNIK, predsednik,
2.
Ika HABJAN, članica,
3.
Martin KAMBIČ, član,
4.
Dušan KAPLAN, član,
5.
Simon LUKŠIČ, član,
6.
dr. Janez POVH, član,
7.
Matjaž SMODIŠ, član,
8.
Robert STRAJNAR, član,
9.
Maja ŽUNIČ FABJANČIČ, članica.
II.
Mandat članov Odbora za mladino je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto.
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3.4
Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Gradivo za to točko je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki sta razpravljala:
Alojz Kobe: predlog, da se razpisi za direktorje občinskih ustanov podaljšajo na en mesec;
zdajšnji rok osem dni je za prijavo bistveno prekratek in kandidati v tem času težko zberejo
vso zahtevano dokumentacijo; javni razpisi naj se v bodoče objavljajo tudi na spletni strani
občine z namenom, da bo le-ta dostopen čim širši množici zainteresiranim kandidatom.
Dr. Janez Povh: podpora predlogu A. Kobeta; transparenten način kandidiranja je osnova za
vodenje pozitivne kadrovske politike občine.
Na vprašanje iz razprave sta odgovarjala Gregor Macedoni, župan, in Boštjan Grobler,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 22
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
soglasje
k imenovanju Mateje PETRIC,
za direktorico javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

3.5
Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja organizacijske enote
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Gradivo za to točko je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji 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 brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 23
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja
pozitivno mnenje k imenovanju

11

PREDLOG
Jožeta Avsca
za ravnatelja organizacijski enote Srednja šola za gostinstvo in turizem.
(27 ZA, 0 PROTI)

3.6
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Gradivo za to točko je bilo svetnikom posredovano pred sejo na klop.
Uvodno obrazložitev na seji je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 24
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Ireno Potočar Papež, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 9, in
Franca Bega, Novo mesto, Westrova ulica 8,
za predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(26 ZA, 3 PROTI)

K 4. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta
Članice in člani občinskega sveta so na 2. seji Občinskega sveta, dne 27. 11. 2014 podali
naslednje
pobude in vprašanja:
1. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 1 Vzpostavitev popolne evidence nepremičnin v lasti
(ustno in pisno Mestne občine Novo mesto
vprašanje ter pobuda) Vprašanje, ali ima MO NM že vzpostavljeno popolno
evidenco nepremičnega premoženja v svoji lasti in v lasti
oseb, katerih ustanoviteljica je, kakor to predvideva 3.
odstavek 37. člena Zakona o stvarnem premoženju državnih
in samoupravnih lokalnih skupnosti ter za posamične
nepremičnine v svoji lasti; evidentiran način upravljanja
posamičnih nepremičnin (najem, brezplačna uporaba,
obremenjeno s stvarnimi pravicami), torej opravljen oziroma
dokončan pravni pregled v smislu 16. člena Uredbe o
stvarnem premoženju državnih in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
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Ali je evidenca nepremičninskega občinskega premoženja v
celoti usklajena z Zemljiško knjigo?
Ali je v pripravi Strategija upravljanja z nepremičnim
premoženjem občine?
Pobuda, da se obstoječa evidenca nepremičnin posreduje
Občinskemu svetu.
Na vprašanje je delno odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (Na zadnjem kolegiju
občinske uprave je bil sprejet sklep, da pristojni urad na podlagi ugotovitev interne revizije
pripravi evidenco stavb v občinski lasti v mesecu decembru, za vse občinske nepremičnine v
kompletu pa je rok do meseca februarja. Občinska uprava bo pripravila pisni odgovor.)
2. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 2 Podeljevanje koncesij
(ustno vprašanje) Vprašanje, katere koncesije so bile podeljene s strani MO
NM, z navedbo o vsakokratnem predmetu koncesije,
koncesionarju, trajanju koncesije, o poteku le-te, letni
vrednosti posamične koncesije.
Ali je trenutno v teku kateri izmed postopkov za podelitev
koncesije.
Na vprašanje je na seji delno odgovorila v.d. direktorice OU, Ana Tošić (Trenutno teče
postopek oddaje koncesije za vzdrževanje občinskih cest.)
3. Nina Jakovljević
9001-9/2014 - 3 650-letnica ustanovitve Novega mesta
(ustno vprašanje) Pobuda, da odbor, ki je bil imenovan za pripravo programa
obeležitve 650-letnice ustanovitve Novega mesta, do
naslednje seje OS pripravi kratko poročilo o doslej
opravljenih aktivnostih, načrtovanih dogodkih ter posegih v
prostor.
4. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 4 Delovanje Občinskega sveta
(ustna in pisna pobuda) Pobude:
1. Zaradi zagotavljanja obveščenosti občank in občanov naj
se na spletnih straneh MONM objavijo zvočni posnetki sej
Občinskega sveta.
2. Preuči naj se tudi možnost neposrednega zvočnega
internetnega prenosa.
3. Ob pogoju, da sta sprejeti gornji pobudi, pobuda, naj se
racionalizira pisanje zapisnika na tisto, kar je res nujno
potrebno (se pravi, brez povzemanja razprav, razen kjer je
to nujno potrebno).
4. Predlog o spremembi običajnega dnevnega reda na seji
Občinskega sveta. Predlog, da se po vzoru Državnega
zbora vsaka seja začne s postavljanjem pobud in vprašanj
občinskih svetnikov.
5. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 5 Objava pravnih mnenj, povezanih z najemno pogodbo za
(ustna in pisna pobuda ter RIC
vprašanja) Pobuda: na spletnih straneh MO NM naj se ponovno objavi
pravno mnenje, povezano z najemno pogodbo za RIC, zato
da se bo lahko z njim seznanil tudi novi občinski svet.
Vprašanja:
1. Kakšni so bili stroški izdelave tega pravnega mnenja?
2. Kdo je to pravno mnenje izdelal?
3. Kdo je odredil umik pravnega mnenja s spletne strani in
zakaj je prišlo do tega umika?
Na občinskih spletnih straneh je bilo pred časom moč
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zaslediti pozitivno pravno mnenje glede postopka sklenitve
sporne najemne pogodbe za potrebe zavoda RIC na Topliški
ulici. Tega mnenja na občinskih spletnih straneh več ni.
6. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 6 Pobuda za kazensko ovadbo proti nekdanjemu županu
(ustna pobuda in zaradi zlorabe položaja v primeru izdaje »Županovega
vprašanja) poročila« v času predvolilne kampanje
Županu Mestne občine Novo mesto podajam pobudo, da
vloži kazensko ovadbo proti nekdanjemu županu Alojziju
Muhiču, zaradi zlorabe položaja.
Vprašanja:
1. Koliko podobnih glasil je Mestna občina Novo mesto izdala
v preteklih dveh županovih mandatih?
2. Kdaj so bila glasila izdana?
3. Kolikšni so bili stroški posameznih izdaj županovih glasil?
4. Koliko delovnih ur so porabili uslužbenci za izdelavo
letošnjega „Županovega poročila“?
Nekdanji župan Alojzij Muhič je po našem mnenju storil
kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu
Kazenskega zakonika s tem, da je kot uradna oseba, zakoniti
zastopnik mestnega sveta MO NM pri upravljanju in
razpolaganju s sredstvi proračuna MO NM omogočil
nenamensko uporabo javnih sredstev v višini stroškov izdaje,
priprave in tiskanja Županovega poročila in s tem zagotovil
zase in za svojo listo kandidatov nematerialno korist tako, da
je s tem omogočil svoji listi kandidatov ponovno izvolitev v
občinski svet.
7. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 7 Plače na poslovodskih položajih v občinskih zavodih,
(pisna pobuda in občinskih javnih podjetjih in podjetjih v večinski lasti
vprašanje) Mestne občine Novo mesto
1. Pobuda: župan in občinska uprava naj kot lastnik in/ali
ustanovitelj pridobi podatke o vseh plačah na poslovodskih
funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in
podjetjih, v katerih ima občina večinski lastniški delež. Te
podatke naj posreduje Občinskemu svetu.
2. Vprašanje, ali je občina/župan seznanjen s kakršnimi koli
nepravilnostmi pri izplačilu plač? Kakšne so te morebitne
nepravilnosti? Kakšni so bili ukrepi za odpravo nepravilnosti?
Kako so na odkritje morebitnih nepravilnosti reagirali v
organih javnih zavodov ali javnih podjetij?
V javnosti se pojavljajo različne špekulacije o višinah plač na
vodilnih položajih v Mestni občini Novo mesto. Javna objava
bo prikazala dejansko stanje. Prav tako bo praksa javnih
objav v naprej preprečevala morebitne zlorabe pri
izplačevanju poslovodskih plač.
8. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 8 Ročne zapornice na Lazah in drugi zastareli železniški
(pisno vprašanje in prehodi
pobuda) Vprašanje: Ali ima občina podatke o številu železniških
prehodov in koliko od teh prehodov je neustreznih oziroma
potrebnih modernizacije. Ali lahko občina kakor koli ukrepa v
primeru Laz?
Krajani Laz že vrsto let prosijo za to, da se ročna železniška
zapornica nadomesti z modernejšo različico. Pred
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železniškim prehodom čakajo tudi do 20 minut, kar se jim zdi
nesprejemljivo.
Pobuda: občina naj naredi analizo železniških prehodov v
Mestni občini Novo mesto in pripravi načrt (predlog) njihove
postopne modernizacije.
9. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 9 Načrt zmanjševanja okoljskih tveganj, ki ga predstavljajo
(pisno vprašanje) azbestne kritine
Vprašanje, ali ima občina narejen kakršen koli popis
azbestnih streh v Mestni občini Novo mesto ali vsaj v večjih
naseljih?
Ali obstaja kakšna strategija ali načrt, kako bomo zmanjšali
okoljska tveganja, ki jih predstavljajo azbestne kritine?
Na številnih improviziranih garažah v Novem mestu še vedno
najdemo strehe iz azbestnih vlaken. Stvar je še posebej
nevarna v primerih, ko pride do nekontroliranega
odstranjevanja ali celo odlaganja v naravi. Pozimi, ko
azbestne kritine vpijajo vlago, pride do lomljenja azbestnih
streh in s tem tudi do tveganj za neposredno okolje.
10. Uroš Lubej
9001-9/2014 - 10 Nadzor nad učinkovitostjo energetske prenove občinskih
(pisno vprašanje) stavb
1. Koliko občinskih investicij in katere so v obdobju 2010 2014 vključevale tudi energetsko obnovo?
2. Ali je pri projektih energetske obnove objektov v lasti
občine bila predhodno izdelana projektna dokumentacija o
energetski obnovi (po pravilniku PURES), ki določa, kateri
parametri morajo biti doseženi pri energetski obnovi?
3. Ali so bili projektirani parametri tudi doseženi oziroma ali
je kdor koli preveril, ali so bili projektirani parametri
doseženi? Na kakšen način je bilo preverjanje izvedeno?
Vprašanja postavljamo, ker nas zanima, ali ima občina
vpeljane mehanizme nadzora nad smotrnostjo in
učinkovitostjo porabe proračunskih sredstev na področju
energetske obnove stavb.
11. Mag. Franc Bačar in
skupina svetnikov
Zagotovitev sorazmerne zastopanosti svetniških list in
9001-9/2014 – 11 skupin v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
(ustno in pisno vprašanje) imenovanja
Vprašanje, kako bo župan Gregor Macedoni zagotovil
sorazmerno zastopanost svetniških list in skupin v Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja?
Na prvi seji sveta MO NM je bilo razumeti župana, da bo
spoštoval rezultate volitev in demokratične norme ravnanja.
KVIAZ je predlagatelj kadrovskih točk dnevnega reda sej
Občinskega sveta. Če so v komisiji samo županovi člani,
potem opozicija nima nikakršnih možnosti, da sodeluje v
postopku oblikovanja predlogov za odločanje na Občinskem
svetu.
Svetniki v opoziciji pričakujejo, da jim bo župan omogočil, da
bodo lahko opravljali delo.
Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.
12. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 – 12 Pluženje dovoznih vozišč pred stanovanjskimi bloki
(ustna in pisna pobuda) Na podlagi prošenj več naših sokrajanov, ki živijo v
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stanovanjskih blokih, je Svet KS Majde Šilc že v letu 2013
pred začetkom zime predlagal sistemsko odstranjevanja
snega na dovoznih cestah oz. površinah k stanovanjskim
blokom, še posebej na območju Ragovske in Jakčeve ulice.
Ti bloki imajo večje površine za parkiranje. Po sredini je v
bistvu dovozna cesta, na vsako stran pa so parkirni prostori.
Te dovozne površine so dolge tudi po več sto metrov in so v
resnici javne površine – dovozne ceste. Po sneženju
ostanejo neočiščene. Tako stanje pa povzroča velike težave
ob jutranjih odhodih na delo in po drugih opravkih. Poleg tega
se je lansko zimo ob močnem sneženju dogajalo, da je bil iz
glavne ulice na rob teh dovoznih površin porinjen sneg. Veliki
kupi snega so onemogočali varno vključitev v promet iz teh
površin. Še posebno je bilo to težavno pri trgovini Mercator
na Ragovski ulici.
Podobne probleme imajo tudi ostale mestne KS, v katerih so
blokovska naselja.
Na pobudo je odgovoril mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, komunalo
in promet, na sami seji (Občina bo proučila možnosti zagotovitve dodatnih sredstev v
proračunu, glede na to, da se take potrebe pojavljajo tudi v drugih blokovskih naseljih).
13. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 – 13 Cerod II
(pisno vprašanje) Vprašanje: ali je »velikost« projekta Cerod II ustrezna
oziroma aktualna glede na napovedano zmanjševanje
količine odpadkov in najavljene izstope nekaterih
družbenikov od tega projekta?
Iz javnih medijev in izjav župana je zaznati, da se pojavlja v
zvezi z realizacijo projekta Cerod II veliko problemov.
Prejel je več opozoril o »neprimernosti velikosti projekta
Cerod II«. Zatiskanje oči pred tem problemom ima lahko
nepopravljive posledice, ki se bodo odražale v previsokih
cenah storitev Ceroda (položnicah) v naslednjih dvajsetih
letih.
14. Mag. Adolf Zupan
9001-9/2014 – 14 Vključitev območja Žibertovega hriba v mestni potniški
(pisna pobuda) promet – umestitev avtobusnega postajališča
Pobuda, da se območje Žibertovega hriba vključi v mestni
potniški promet, ter določi avtobusno postajališče na
Žibertovem hribu.
Na območju Žibertovega hriba, ki vključuje štiri ulice v KS
Majde Šilc, prebiva v več kot 110 gospodinjstvih okrog 250
krajanov. Med njimi sta veliki skupini starejših ljudi in staršev
z majhnimi otroci ter šolarji. Za njih je prva najbližja
avtobusna postaja pri trgovini Mercator na Ragovski ulici, ki
oddaljena med dva in tremi kilometri. Dostop do nje je
posebno za starejše otežen tudi zaradi stopnic mimo vrtca na
Ragovski. Pozimi se zaradi neuporabnosti teh stopnic v času
sneženja razdalja za prebivalce Žibertovega hriba še poveča
za vsaj en kilometer.
15. Gregor Klemenčič
9001-9/2014 – 15 Lastništvo poslovnih prostorov v stanovanjskem bloku
(ustno vprašanje) Mestne njive 4a
V Zemljiški knjigi je na tem naslovu vpisan lastnik
Medobčinsko društvo invalidov. Po prejetih informacijah naj
bi občina že pred leti v veliki meri ali pa v celoti financirala
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nakup teh prostorov. Krajevna skupnost Mestne njive plačuje
najemnino temu društvu že od leta 2011. Ali ta informacija
drži? Če je to res, zakaj lastništvo ni urejeno v Zemljiški
knjigi, saj se v tem primeru plačuje najemnino za prostore, ki
so v lasti občine? Če te informacije ne držijo, se v naprej
opravičuje za vprašanje.

16. Martin Kambič
9001-9/2014 – 16 Nepovezanost Mestnih njiv s centrom mesta z mestnim
(ustno vprašanje) potniškim prometom
Vprašanje: ali je možno na Mestnih njivah urediti postajališče
mestnega potniškega prometa in uvesti avtobusno linijo z
ostalim delom Novega mesta?
Na Mestnih njivah živi pretežno starejše prebivalstvo, ki pa
nima lastnega prevoznega sredstva, s katerim bi se pripeljali
v center mesta do trgovin in do javnih ustanov (bolnica,
lekarna, uradi, idr.).
Na vprašanje je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (V naslednjem letu bo to
predmet pogajanj glede urnikov prevozov in tras mestnega avtobusnega prometa. Naše
izhodišče bo racionalizacija MPP, časovna uskladitev glede na potrebe občanov, npr. opustitev
kakšnega termina v popoldanskem času tam, kjer ni velike frekvence, predvsem pa se približati
delom občine izven mestnega središča, vsaj v delu, kjer je občutljivejši del populacije brez
lastnega prevoznega sredstva).
17. Martin Kambič
9001-9/2014 – 17 Ureditev funkcionalnih zemljišč v blokovskih naseljih
(ustna pobuda) Pobuda za ustanovitev skupine, ki bi bila zadolžena za
določitev postopkov v smeri intenzivne razrešitve
problematike ureditve funkcionalnih zemljišč v blokovskih
naseljih.
Na to temo so bili že sklicani sestanki, na katerih so bili
udeleženi tako predstavniki Zarje, d.d., predstavniki
strokovnih služb občinske uprave, neposredni uporabniki in
predstavniki krajevnih skupnosti ter posameznih naselji. Žal
ni bil dosežen noben napredek.
Na vprašanje je odgovoril župan, Gregor Macedoni, na sami seji (V kratkem bo ustanovljena
delovna skupina, ki bo neposredno pooblaščena s strani župana.)
18. Alojz Kobe
9001-9/2014 – 18 Širitev smradu iz Ceroda
(ustno vprašanje) Vprašanje: Kakšne smeti se vozijo na deponijo Cerod, od kje
se vozijo smeti, kdo vse vozi smeti in zakaj se ne ukrepa?
Situacija glede širitve smradu iz deponije Cerod se ne umirja
in se smrad še vedno širi.
19. Dr. Janez Povh
9001-9/2014 – 19 Ureditev dovoza k trgovini Hofer v Bučni vasi
(ustno vprašanje) Vprašanje, v kakšnem stanju je reševanje dovoza poti k
trgovini Hofer v Bučni vasi iz smeri Mercatorjevega krožišča.
Prosi za pisno poročilo.
Za okoliške prebivalce nedovoljeno zavijanje v levo
predstavlja velik problem. Vozniki z obračanjem in kroženjem
po bližnjih ulicah ogrožajo predvsem otroška življenja.
20. Slavko Matko
9001-9/2014 – 20 Parkirišče v Gabrju
(ustna pobuda) Pobuda, da se v Gabrju poišče primerno lokacijo za
parkirišče, kjer bi vsi pohodniki puščali avtomobile in nato
peš nadaljevali pot proti Gorjancem.
Velik problem pri pohodnikih je njihovo parkiranje v Gabrju in
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parkirišče Ruparjev Dol ter Šumeči potok, predvsem pozimi
zaradi pluženja snega.

21. Jiří Volt
9001-9/2014 – 21 Rekonstrukcija objekta za tenis - gradnja nadkrite terase
(pisno vprašanje) Vprašanje, kako lahko Mestna občina Novo mesto zaprosi za
izdajo gradbenega dovoljenja in je investitor, če v občinskih
aktih (proračun 2014, itd.) nikjer nisem zasledil planiranja
omenjene investicije oz. posega.
Mestna občina Novo mesto je kot investitor dne 30.6.2014
zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo
objekta za tenis – gradnja nadkrite terase.
22. Martina Vrhovnik
9001-9/2014 – 22 Poročilo o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne
(pisno vprašanje) porazdelitve romskih učencev v mestnih osnovnih šolah
- sklep 29. seje Občinskega sveta z dne 29.5.2014
Vprašanje, kdaj bo občinska uprava pripravila poročilo o
uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve
romskih učencev v mestnih osnovnih šolah - sklep 29. seje
Občinskega sveta z dne 29.5.2014.
V skladu s Strategijo reševanja romske problematike v MO
NM za obdobje 2013 – 2020 je občinska uprava dolžna
poročati občinskemu svetu o uspešnosti izvajanja procesa
enakomerne porazdelitve romskih učencev v mestnih
osnovnih šolah.
Zaprosilo, da uprava to poročilo pripravi za naslednjo sejo
Občinskega sveta.
23. Martina Vrhovnik
9001-9/2014 – 23 Priprava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in
(pisna pobuda) merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
MO NM (Ur.l. RS, št. 62/10)
Pobuda, da župan in občinska uprava na eno od prihodnjih
sej uvrstita spremembo in dopolnitev Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO
NM v smislu delne oprostitve plačila komunalnega prispevka.
Na ta način bi tudi MO NM bila bolj »privlačna« za morebitne
nove investitorje in hkrati primerljivejša glede plačevanja
komunalnega prispevka.
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka v MO NM določa za posamezne dejavnosti in
posamezna območja v občini visok znesek komunalnega
prispevka, ki ga občani in drugi investitorji ne zmorejo plačati
in presega razumljive vrednosti.
V prejšnjem mandatu Občinskega sveta je bil s strani
občinskih svetnikov in tudi delovnih teles Občinskega sveta
že podan konkreten predlog za znižanje plačila komunalnega
prispevka. Za 30. sejo Občinskega sveta v juniju 2013 je bilo
s strani občinske uprave pripravljeno gradivo, ki je bilo na
predlog svetnikov umaknjeno iz obravnave, ker ni
zasledovalo cilja, da se komunalni prispevek zniža.
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Gregor Macedoni, župan, je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 16.57 uri.
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