MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za okolje in prostor
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-7/2014, 9002-8/2014
Datum: 22. 9. 2015
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Poročilo s 7. skupne seje
Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet

NAMEN:

Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odborov

Poročilo s 7. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ki je
bila dne 22. 9. 2015, in ki se nanaša na naslednje točke predloga dnevnega reda za 9. sejo
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
3. 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
4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za turistični kompleks Otočec – druga obravnava
5. 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
6. Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
8. Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora
11. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19)
13. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori Odgovor
CeROD-a, d.o.o.

Poročevalca: Alojz KOBE, predsednik Odbora za okolje in prostor
Mateja KOVAČIČ, namestnica predsednika Odbora za komunalo in promet

Namestnica predsednika
Odbora za komunalo in promet
Mateja KOVAČIČ, l. r.

Predsednika
Odbora za okolje in prostor
Alojz KOBE, l. r.

Priloga: poročilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
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Poročilo s 7. skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ki je
bila dne22. 9. 2015, in ki se nanaša na naslednje točke predloga dnevnega reda za 9. sejo
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
3. 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
4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu
za turistični kompleks Otočec – druga obravnava
5. 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
6. Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
8. Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora
11. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19)
13. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
Odgovor CeROD-a, d.o.o.
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
Po obravnavi usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta
BTC Češča vas – 1. faza – druga obravnava ter predloga uradnega prečiščenega besedila
odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza z vidika
področij s pristojnosti odborov sta odbora po razpravi z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
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usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta BTC
Češča vas – 1. faza v drugi obravnavi s predlaganimi sklepi v predloženi vsebini ter
določitev uradnega prečiščenega besedila odloka o spremembah in dopolnitvah
Zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza.

K 4. točki
Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za
turistični kompleks Otočec – druga obravnava
Po obravnavi usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu za turistični kompleks Otočec z vidika področij s pristojnosti odborov sta
odbora po razpravi z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
usklajenega predloga odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za turistični kompleks
Otočec v drugi obravnavi s predlaganimi sklepi v predloženem besedilu.
K 5. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
5.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto
Po obravnavi predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah na območju
Mestne občine Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora po razpravi z
večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predlaganega sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto v predloženem besedilu.
5.2 Tretja dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2015 in sprememba letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
letu 2015
Po obravnavi predloga tretje dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2015 in sprememba letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v letu 2015 z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora po razpravi z večino
glasov sprejela
sklep
1.
Odbor za okolje in prostor in Odbor za komunalo in promet pozivata občinsko upravo
Mestne občine Novo mesto, da na seji občinskega sveta dne 24.09.2015 poda dodatek k
poročilu, iz katerega bo razvidna ekonomska upravičenost menjave nepremičnin v k.o.
1483 Kandija med Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Novo mesto.
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2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet s predlaganim predlogom
podpirata sprejem predlagane
tretje dopolnitve letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in sprememba letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v letu 2015.
K 6. točki
Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
Po obravnavi predloga odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k
Odloku cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto z vidika področij s pristojnosti odborov
sta odbora po razpravi z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga
odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o izvedbenih aktih k Odloku cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 2015 v
predloženem besedilu.
K 8. točki
Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora
Po obravnavi predloga sklepa o vzpostavitvi videonadzora z vidika področij s pristojnosti
odborov sta odbora po razpravi z večino glasov sprejela
sklep
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predlaganega
sklepa o vzpostavitvi videonadzora v predloženem besedilu.
K 11. točki
Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19)
Po obravnavi poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu (19) sta odbora po razpravi z večino glasov sprejela
sklep
1.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta se seznanila s Poročilom
o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu (19) in ocenjujeta projekt kot projekt dobre prakse.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet predlagata županu in
občinski upravi, da se na seji Občinskega sveta 24. 9. 2015 poda informacija o stanju in
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dinamiki poteka projekta o dolgoročni oskrbi s pitno vodo po odločitvi vladne službe za
razvoj in kohezijsko politiko o finančni podpori za naložbo.
K 13. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
Odgovor CeROD-a, d.o.o.
I.
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015
Po obravnavi poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju
2015 z vidika realizacije investicij sta Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in
promet z večino glasov sprejela
sklep
1.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet sta se seznanila s
poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet predlagata županu in
Občinskemu svetu, da se točka
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2015
uvrsti na dnevni red seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 24. 9. 2015
(razširitev dnevnega reda).
II.
Podatki o poslovanju CeROD-a
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet posredujeta županu in
Občinskemu svetu
pobudo
1.
Na Občinske svetu Mestne občine Novo mesto naj se ponovno preveri strategija
zbiranja, predelave in odlaganja odpadkov v Mestni občini Novo mesto.
2.
Od javnega podjetja CeROD, d.o.o., naj se pridobijo vsi zahtevani podatki, predvsem
podatki o deležu sredstev, pridobljenih z odlaganjem odpadkov iz drugih občin
nedružbenic.

Namestnica predsednika
Odbora za komunalo in promet
Mateja KOVAČIČ, l. r.

Predsednik
Odbora za okolje in prostor
Alojz KOBE, l. r.
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