MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 24.5.2016

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

POROČILO ODBORA

NAMEN:

Stališča, predlogi in sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo z 12. seje Odbora za gospodarstvo, z dne 24.5.2016, se nanaša na naslednje točke
s predloga dnevnega reda za 15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
4.

Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in
Agencije za šport Novo mesto
4.1 Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k
javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
4.2 Predlog sklepa o statusnih spremembah javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdina Novo mesto
4.3 Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto – prva obravnava
5. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na
območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
6. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 (rebalans) – skrajšani postopek
11. Ugotovitev Občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko
izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN za območje OPPN TZ Krka-1, brez
poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo mesto

Poročevalec:

mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo

PREDSEDNIK
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

Priloga: Poročilo Odbora za gospodarstvo
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za gospodarstvo
Številka: 9002-11/2014
Datum: 24.5.2016

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO

Odbor za gospodarstvo je na 12. seji dne 24.5.2016 obravnaval naslednje točke s področja
pristojnosti odbora z dnevnega reda 15. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
4. Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in
Agencije za šport Novo mesto
4.1 Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k
javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
4.2 Predlog sklepa o statusnih spremembah javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdina Novo mesto
4.3 Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto – prva obravnava
5. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na
območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
6. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 (rebalans) – skrajšani postopek
11. Ugotovitev Občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko
izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN za območje OPPN TZ Krka-1, brez
poprejšnje spremembe OPN Mestna občina Novo mesto

K 4. točki
Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in Agencije
za šport Novo mesto
4.1
Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k
javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
4.2
Predlog sklepa o statusnih spremembah javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdina Novo mesto
4.3
Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto – prva obravnava
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Odbor za gospodarstvo je po seznanitvi z gradivom z vidika pristojnosti odbora sprejel
I.
ugotovitve in predloge
1. Odbor za gospodarstvo podpira prizadevanja župana za čim bolj racionalno
organizacijo občinskih zavodov. Ob tem meni, da bi mu moralo biti dopuščena čim
večja avtonomija pri iskanju optimalnih oblik organiziranosti. Na drugi strani pa mora
prevzemati tudi največjo odgovornost za doseganje ciljev, ki so narekovali
spremembo organiziranosti (odgovornost za zakonitost in ustreznost postopka za
dosego cilja).
2. Na podlagi ugotovitve iz 1. točke Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu
svetu Mestne občine Novo mesto, da zadolži župana, da najmanj polletno poroča o
doseganju učinkov izvedene spremembe organiziranosti tako po vsebini dejavnosti
kot tudi doseganja finančnih učinkov.
3. Nova organizacija mora izboljšati pogoje delovanja posamezne dejavnosti.
4. Ob spremembah reorganizacije je potrebno izvajati skrajne napore, da obstoječi
kakovostni sodelavci obdržijo zaposlitev na podobnih ali drugih delih s postopki
prekvalifikacije in drugimi načini (odpoved dela zunanjim sodelavcem oz.
ponudnikom storitev ipd.).
II.
sklep
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da z
upoštevanjem ugotovitev in predlogov iz I. točke sprejme:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega
zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Sklep o združitvi Javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto in Javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine.
3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Sklep o statusnih
spremembah Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine.

K 5. točki
Predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju
Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Odbor za gospodarstvo je po seznanitvi z gradivom z vidika pristojnosti odbora sprejel
I.
ugotovitve in predloge
1. Na podlagi podatkov v gradivu, da se bo najmanj nekdanji obseg dejavnosti TIC-a v
delu, ki je predstavljal stroške dela, izvajal za približno četrtino nekdanjih finančnih
stroškov (v letu 2014 – cca. 150.000,00 eur, zdaj cca. 75.000,00 eur in po predlogu iz
akta 33.000,00 eur).
2. Odbor za gospodarstvo podpira predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih
dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi in
predlaga, da Občinska uprava do druge obravnave poda odgovor glede smiselnosti
zapisa v razpisnih pogojih, da koncesionar zaposli sedanje kakovostne sodelavce
ukinjajočega TIC-a.
3. Odbor za gospodarstvo predlaga, da se v razpisnih pogojih zapiše obveznost
poročanja koncesionarja o izvajanju dejavnosti na koncu vsakega poslovnega leta po
vsebini in finančno (v obliki poslovnega poročila).
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
tako obveznost določi za vse, že obstoječe koncesionarje v občini. V ta namen se
izda dopolnitev k posameznem aktu o podelitvi koncesije v preteklem obdobju.
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4. Odbor za gospodarstvo predlaga, da se v razpisnih pogojih predvidi v primerih, ko
občina prispeva za izvajanje posamezne dejavnosti, način nadzora porabe teh
sredstev.
V teh pogojih se naj skladno z zakonom določi tudi nujnost posedovanja ustreznih
referenc pri izvajanju dejavnosti, za pridobitev katere bo kandidiral posamezni
interesent.
5. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
zadolži Občinsko upravo za pripravo gradiva, v katerem naj bo podan odgovor, ali v
MO NM že obstajajo koncesije, za katere bi lahko določili obveznost plačila
koncesnine. V prihodnje naj se pri vsakem predlogu za odločanje na Občinskem
svetu pripravi tudi stališče, ali obstajajo pogoji za zaračunavanje koncesnine ali ne.
Odbor za gospodarstvo izhaja iz predpostavke, da določene dejavnosti predstavljajo
premoženje občine in jih ni prav dodeljevati brezplačno.
6. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
zadolži Občinsko upravo, da do druge obravnave preuči, ali se lahko v predlog odloka
zapiše tudi dikcija, s katero se koncesija ob prenehanju le-te ne sme prodati naprej,
temveč se mora vrniti občini.
II.
sklep
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da z
upoštevanjem ugotovitev in predlogov iz I. točke sprejme predlog odloka o koncesiji
za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto v
prvi obravnavi.

K 6. točki
Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2016 (rebalans) – skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z gradivom in po obravnavi z vidika pristojnosti odbora
predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme
sklep
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi
Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 po skrajšanem postopku.
II.
1. Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto se na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 in
Dolenjski uradni list, št. 8/15) zagotavljajo finančna sredstva za njihovo delovanje v
višini, določeni z vsakoletnim proračunom Mestne občine Novo mesto.
2. Svetniške skupine in samostojni svetniki so pri porabi finančnih sredstev dolžni
upoštevati določbe Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 in Dolenjski uradni
list, št. 8/15).

K 11. točki
Ugotovitev Občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem
načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih
pogojev OPN MONM z OPPN za območje OPPN TZ Krka-1, brez poprejšnje spremembe
OPN Mestna občina Novo mesto
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Odbor za gospodarstvo se je seznanil z gradivom in po obravnavi z vidika pristojnosti odbora
predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme
sklep
I.
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12,-UPUDPP-A, 109/12,
35/13-Skl.US: U-I-43/13-8) glede spremembe prostorskih izvedbenih pogojev z
Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za Tovarno zdravil Krka (OPPN TZ
KRKA-1) brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto.
2. Ugotovitev se navede v skladu s četrtim odstavkom 57. člena ZPNačrt v sklepu o
spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Tovarno zdravil Krka, ki se ga objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
II.
Odbor za gospodarstvo podpira sprejem sklepov iz I. točke in predlaga Občinskemu
svetu Mestne občine Novo mesto, da zadolži župana, da na koncu izvedbe postopka
poroča, koliko časa je trajal celoten postopek spremembe načrta in pridobi oceno
naročnika o njegovem zadovoljstvu s hitrostjo in kakovostjo postopka. Na ta način se
bodo postopoma ustvarjali potrebni standardi, ki bodo primerljivi s standardi, ki
veljajo za delo na prostorskih aktih kot npr. v Avstriji.

PREDSEDNIK
Odbora za gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.
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