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18.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 299. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), v skladu s 17. členom
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. dopisni seji dne, 20. 3.
2020, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13,

DUL, št. 2/15, 22/16 in 16/18 – v nadaljevanju odlok), ki se nanaša na
izračun in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

2. člen
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se po novem
glasi:
» (2) V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega
objekta na obstoječi gradbeni parceli, ko je predvidena porušitev
obstoječega objekta na podlagi prijave začetka gradnje skladno z
določili gradbenega zakona ali izdanega gradbenega dovoljenja, se
komunalni prispevek odmeri ob upoštevanju določil iz prvega odstavka
tega člena. Za obstoječi objekt, ki je predviden za rušitev, se pri izračunu
komunalnega prispevka, upošteva neto tlorisna površina obstoječega
objekta in dejanska priključitev objekta na komunalno opremo, ki
je razvidna iz prijave začetka gradnje oziroma iz uradnih evidenc in
podatkov pridobljenih pri upravljavcih komunalne opreme. V primeru,
ko je bil objekt že porušen, se navedena olajšava upošteva le v primeru,
ko je od izdaje dovoljenja za rušitev objekta oziroma prijave začetka
gradnje minilo manj kot sedem let. V primeru, ko se novo načrtovani
objekt zaradi upoštevanja določil občinskih prostorskih aktov in
usmeritev soglasodajalcev ne gradi na mestu obstoječega objekta, se
komunalni prispevek odmeri po določilih odloka, ki velja za novogradnje
(brez upoštevanja obstoječega stanja), v primeru, da investitor v roku
dveh let od izdaje odločbe predloži dokazilo o porušitvi obstoječega
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objekta, pa je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječe
stanje tako, da plača le pozitivno razliko med komunalnim prispevkom
po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. Obstoječi
objekt oziroma objekt, ki je bil porušen, mora imeti dokazilo o legalnosti
v skladu z zakonodajo.«

3. člen
V 11. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
»(4) V primeru legalizacije objekta se površina gradbene parcele
izračuna tako, da se površina zemljišča pod stavbo pomnoži s faktorjem
4,00.
(5) Objekti, ki po prej veljavnih predpisih za gradnjo niso potrebovali
gradbenega dovoljenja, se ne upoštevajo pri odmeri komunalnega
prispevka.«
Dosedanji četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčita v šesti in
sedmi odstavek.

19.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19-UPB-1) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16,
4/17, 15/17, 14/19 in 28/19 ) je Občinski svet Mestne občne Novo
mesto na 12. redni seji dne 19.3.2020 sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto

4. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.

Številka: 007-5/2020
Novo mesto, dne 20. 3. 2020					
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

1. člen
V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17,
15/17, 21/17, 14/19 in 28/19) (v nadaljevanju: Odredba), se v šestem
poglavju 21. člen spremeni tako, da sedaj glasi:
» (1) V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi
župan, določi cena za uporabo, in sicer za:
- osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki
znaša: 100 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00
do 24. ure vse dni v mesecu,
- 75 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17.
ure od ponedeljka do petka,
- osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 50 EUR letno za
eno vozilo.
(2) Župan lahko s sklepom na predlog pristojnega organa za promet
določi kriterije na podlagi katerih se lahko določi uporaba posameznih
parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču
občinske ceste za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v
najem po sistemu »souporabe avtomobila«.
(3) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s
parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge in izpolnjevanja kriterijev iz
prejšnje točke tega člena izda pristojni organ za čas enega leta.
(4) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na
notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti
čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(5) Višina občinske takse za uporabo parkirnih prostorov iz drugega
odstavka tega člena znaša 100 eurov/leto za uporabo posameznega
parkirnega mesta.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
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2. člen
Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen
Ta Odredba se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati
petnajsti dan po objavi.

Št. 007-4/2020/1
Novo mesto, dne 19. marca 2020
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

RAZGLASNI DEL

20.

Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19)
zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov ter določil 21. in
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 27. in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19-UPB1),
v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10, 21/18 - ZNOrg) in z
namenom preprečitve širjenja bolezni, sprejemam sledečo

ODREDBO
1.
s katero odrejam, da se na vseh javnih parkirnih površinah, kjer je
skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17,
in 14/19 - v nadaljevanju Odlok) ter Odredbo o izvedbenih aktih k
Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list RS, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19 in
29/19 - v nadaljevanju Odredba o izvedbenih aktih k Odloku) določeno
plačevanje parkirnine in njena višina, ne plačuje parkirnina v času
veljavnosti te odredbe.
Izjema je Parkirna hiša Novi trg, kjer se parkirnina plačuje skladno z
Odlokom in Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku.

2.
Odredba nastopi v veljavo 17. 3. 2020 in velja do 29. 3. 2020.

Novo mesto, dne 17. 3. 2020					
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.
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21.

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14. in 17. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) ter 62. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.
8/17 in 10/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za zasedbo delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Zavod za šport, kulturo,
turizem in mladino Novo mesto

izkušnje, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje 5-letnih vodstvenih
delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
- izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
- izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika,
- izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
- izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Mestni občini Novo
mesto pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev
iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidat mora ob prijavi predložiti tudi program dela oziroma
poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, da program dela oziroma poslovnega in programskega
razvoja zavoda ne presega 4 strani A4 formata.
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo
po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga
bolonjska stopnja),
- ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
- znanje slovenskega jezika visoke ravni,
- da obvlada vsaj en svetovni jezik.
Opis del in nalog direktorja:
- načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda
- sprejema strateški načrt
- sprejema program dela
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v zavodu
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v zavodu
- sprejema kadrovski načrt
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja
- pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z
delovanjem zavoda, razen če ni z odlokom ali drugimi predpisi
- določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda
- poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno
vplivajo na delovanje zavoda
- pripravlja letno poročilo
- izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi
predpisi
- sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost
- opravlja druga dela in naloge, določene z odlokom in drugimi predpisi.
Prijava kandidata mora vsebovati:
- življenjepis kandidata, iz katerega mora biti posebej razvidno
izpolnjevanje delovnih in vodstvenih izkušenj,
- izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
iz katerega morata biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- izjavo in dokazilo, s katerim kandidat izkazuje vodstvene delovne

Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Mestne občine Novo mesto.
Direktorja javnega zavoda imenuje ustanoviteljica, in sicer za dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred imenovanjem
direktorja ustanoviteljica pridobi mnenje sveta zavoda in mnenje
strokovnih svetov. Če mnenje ni podano v roku 30 dni, se šteje, da je
mnenje pozitivno.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja z direktorjem sklene pogodbo
o zaposlitvi predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem
se sklene za določen čas, polni delovni čas in za mandatno obdobje
štirih let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo
v zaprti ovojnici z označbo: Za javni razpis za delovno mesto
direktorja Zavoda Novo mesto, št. 1100-68/2020« na naslov:
»Mestna občina Novo mesto, Občinski svet - Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«.
Zadnji dan roka za prijavo je 15. 4. 2020.
Nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev iz javnega razpisa.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti
skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka
roka za prijavo prejme informacijski sistem občine.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega
razpisa se lahko kandidati obrnejo na Mestno občino Novo mesto,
Maja Gorenc, tel. št. 07/39-39-308, v zvezi z delovnim področjem pa na
Zavod Novo mesto, Katja Kocjan, tel. št. 07/39-30-390.
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Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani
kandidati pa bodo prejeli pisno obvestilo o neizbiri, in sicer predvidoma
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se
uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 1100-68/2020-1 (405)
Datum: 24. 3. 2020
Boštjan Grobler l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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