PREDLOG

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 6. julija 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 so prisotnost na seji opravičili Marko Dvornik, Dušan Kaplan,
mag. Mitja Sadek in Matjaž Smodiš. Zamudo prihoda na sejo so najavili Bojan Kekec, mag. Mojca
Špec Potočar in Vesna Vesel.
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.04 uri
ugotovil, da je na seji prisotnost z glasovalno napravo potrdilo 21 članic in članov Občinskega
sveta od dejansko 23 prisotnih, da je Občinski svet sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in
odločanjem.
Naknadno so se seje udeležili še trije svetniki: Bojan Kekec (16.07), Vesna Vesel (16.13) in Mojca
Špec Potočar (17.19), tako, da je bilo na seji prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman, Stanislav Galič, Alojz
Golob, Boštjan Grobler, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Jasna Kos Plantan, Peter Kostrevc, Mateja
Kovačič, doc.dr. Milena Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh,
Duško Smajek, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija,
Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik in mag. Adolf Zupan.
Opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:
- Marko Dvornik,
- Dušan Kaplan,
- mag. Mitja Sadek, in
- Matjaž Smodiš.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− mag. Gregor Macedoni, župan,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− 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,
− Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
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−
−
−
−
−
−

mag. Nataša Jakopin, Kabinet župana,
Izidor Jerala, Urad za prostor in razvoj,
Urban Kramar, Kabinet župana,
Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj,
Suzana Virc, Kabinet župana in
Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.

c) Ostali prisotni:
− Blaž Malenšek, Espri d.o.o., pri 5. in 6. točki,
− Ksenija Avsec, GPI, d.o.o., pri 8. 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:
− informativni izračun komunalnega prispevka za posamezna naselja v MO NM – dodatek h
gradivu pri 3. in 4. točki predloga dnevnega reda,
− čistopis predloga statuta Zavoda Novo mesto – k 16. točki,
− poročilo župana,
− poročila delovnih teles, in
− čistopis predloga dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Pred sejo na klop je bil posredovan:
− čistopis predloga dnevnega reda 23. 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 23. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki niso imeli predlogov za razširitev dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
je župan predlagal glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.

S K L E P, št. 478
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
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dnevni red
23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Šentjošt
in dela naselja Verdun - druga obravnava
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih
zemljišč s kanalizacijskim omrežjem v naselju Potov Vrh – druga obravnava
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Šipčev hrib« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »OPPN Šipčev hrib« - prva obravnava
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»OPPN Bučna vas-vzhod/1« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: »OPPN Bučna vas – vzhod/1« – prva obravnava
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto (SD OPN 4) – prva obravnava
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Univerzitetni kampus Novo mesto – prva obravnava
Predlog obvezne razlage 135. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek
Predlog odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mestom – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec
- Dolenje Kronovo
Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na LC 295311, Lešnica - Otočec od
km 2,160 do km 3,120
Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora pri romskem vrtcu
Soglasje k statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo
mesto
Premoženjsko – pravne zadeve
17.1 Predlog druge dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2017 – druge dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017 in prve dopolnitve načrta pridobivanja premičnega
premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR
17.2 Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnin parc. št.
1002, 1003, 1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljni
Vrh in nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljni Vrh v celoti
17.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnin parc. št. 2193/4
in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, in o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1769/5
k.o. 1492 Stranska vas ter parc. št. 2103/5 in 2103/6, obe k.o. 1493 Veliki
Podljuben
Kadrovske zadeve
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18.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet
zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
18.2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto
18.3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo
mesto v Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring
18.4 Predlog sklepa o mnenju k imenovanju direktorja javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto
19. Poročilo župana
20. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(23 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu s 34. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
predlagal obravnavo točk po skrajšanem postopku za 10. in 11. točko:
10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek, in
11. Predlog odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mestom – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 479
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivo pod 10. in 11. točko:
10.

11.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek
Predlog odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mestom – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
po skrajšanem postopku.
(21 ZA, 0 PROTI)

V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu s 34. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
predlagal združitev obravnave 3. in 4. točke, 5. in 6. točke, ter 13. in 14 točke:
3. in 4. točka:
3. točka: Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in
programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za
območje naselja Šentjošt in dela naselja Verdun - druga obravnava
4. točka: Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja
4
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−

-

stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem v naselju Potov Vrh – druga
obravnava
5. in 6. točka:
5. točka: Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »OPPN Šipčev hrib« in Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja: »OPPN Šipčev hrib« - prva obravnava
6. točka: Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »OPPN Bučna vas-vzhod/1« in Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja: »OPPN Bučna vas – vzhod/1« – prva
obravnava
13. in 14. točka:
13. točka: Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP
798961, Otočec - Dolenje Kronovo
14. točka: Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na LC 295311, Lešnica Otočec od km 2,160 do km 3,120

Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 480
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 34. 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 3. in 4. točko,
− 5. in 6. točko,
− 13. in 14. točko
dnevnega reda.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen
na spletni strani.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 481
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave
potrdil
zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 25. 5. 2017 v
predloženi vsebini.
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(23 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Šentjošt in
dela naselja Verdun - druga obravnava
K 4. točki
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh in programa opremljanja stavbnih zemljišč s
kanalizacijskim omrežjem v naselju Potov Vrh – druga obravnava
Pri določanju dnevnega reda je bilo izglasovano, da se opravi skupna obravnava za 3. in 4. točko
dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še informativni izračuni za odmero komunalnega prispevka za
posamezna naselja, ki jih je pripravila Občinska uprava na podlagi sklepa s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet. Pred sejo so bila objavljena tudi poročila
s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki je uvodno predstavitev z obrazložitvijo informativnih izračunov odmere komunalnega
prispevka za posamezna naselja predstavil dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj.
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, ter
− Uroš Lubej, član Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki sta razpravljala mag. Franc Bačar in Alojz Kobe.
Z repliko je sodeloval mag. Franc Bačar.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj.
Po razpravi je župan prešel k skupnemu glasovanju o predlaganih sklepih za 3. in 4. točko.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel sklepa
S K L E P, št. 482
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel

I.
Program opremljanja
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stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Šentjošt in dela
naselja Verdun
drugi obravnavi v predloženi vsebini.
II.
ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 483
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Program opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Potov Vrh
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
II.
ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
naselju Potov Vrh
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(19 ZA, 3 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN
Šipčev hrib« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »OPPN
Šipčev hrib« - prva obravnava
K 6. točki
Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN
Bučna vas-vzhod/1« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja:
»OPPN Bučna vas – vzhod/1« – prva obravnava
Pri določanju dnevnega reda je bilo izglasovano, da se opravi skupna obravnava 5. in 6. točke
dnevnega reda 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
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 davčno politiko, proračun in finance.
Pri teh točkah uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
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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, ter
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki je razpravljal Uroš Lubej (pravilna poteza občine bi bila, da zadevo vrne v prejšnje
stanje – nepozidano in zeleno območje; zaprosilo, da se do druge obravnave pripravi informacija,
koliko stroškov do sedaj je imela občina s pripravo dokumentov za izvedbo projekta pozidave
Šipčevega hriba (OPPN, elaborati, preverbe terena in drugi dokumenti), vprašanje, ali so res že
bila izvedena in plačana pripravljalna dela, vezana na ta projekt; če da, katera dela so to bila in v
kakšni vrednosti; glede smotrnosti projekta pomislek glede na nasprotujoče si podatke iz gradiva
o višini prihodkov iz naslova plačila komunalnega prispevka; razlika med navedenimi podatki bo
verjetno bremenila občinski proračun, kar bo že tako finančno visoko investicijo še podražilo;
primer Marije Ajster iz preteklosti – pobuda, da se ta primer revidira in ponovno preuči možnost
izplačila primerne odškodnine; premisliti o smiselnosti tega projekta; ali bi se Šipčev hrib ohranil
kot zelena površina). .
Na razpravo je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni in povedal, da bodo vse pripombe in
predlogi odborov in članov Občinskega sveta obravnavane in se bo Občinska uprava do njih
opredelila do druge obravnave.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel sklepa
S K L E P, št. 484

1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Program
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN ŠIPČEV HRIB«
v prvi obravnavi.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Predlog odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Šipčev hrib« v
prvi obravnavi.
(19 ZA, 2 PROTI)

S K L E P, št. 485
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1«
v prvi obravnavi.
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2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
predlog odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas vzhod/1«
v prvi obravnavi.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto (SD OPN 4) – prva 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, ter
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali:
Mateja Kovačič (proti predlogu; krajani Mestnih njiv so proti predlogu širitve parkirišč v Kosovi
dolini; dejstvo je, da je Kosova dolina že zakoličena in da se ti dokumenti sprejemajo z
zakasnitvijo; bojazen, da ko bo imela tovarna zdravil Krka dovoljenje za gradnjo na drugi strani
Andrijaničeve ceste v Kosovi dolini, bo le-ta v kratkem času vsa pozidana; tovarna zdravil Krka bi
morala najprej preučiti še ostale izvedljive možnosti zagotovitve parkirišč, preden bi se širila na
drugo stran Andrijaničeve ceste; določila, ki so zapisana v smislu, da se parkirišča lahko gradijo
pred sprejetjem OPPN, pomenijo, da ima Krka proste roke in lahko gradi brez OPPN-ja; pravilno
bi bilo, da se izdela OPPN in krajanom z javno obravnavo najprej predstavi rešitve),
mag. Adolf Zupan (gre za pomembno gospodarsko družbo in poziv svetnikom, da predlog
podprejo; do druge obravnave naj se Občinska uprava opredeli tudi do problematike zagotavljanja
varovanih stanovanj v MO NM, saj v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami naša občina takih
stanovanj še nima),
Jiří Volt (že pred časom podal pobudo za izgradnjo kopališča, vendar odgovora še ni dobil, zato
zaprosilo, da Občinska uprava do druge obravnave pripravi odgovor in se do njegove pobude
opredeli),
Uroš Lubej (ni dvoma, da je Krka, tovarna zdravil, uspešen gospodarski subjekt in kot tak
pozitivno vpliva na standard občanov, vendar je Kosova dolina, kamor bi se Krka širila s parkirišči,
kvaliteta, ki bi jo bilo potrebno ohraniti; Krka, tovarna zdravil, bi morala najprej sama s svojo stroko
presoditi še druge možnosti znotraj kompleksa območja tovarne glede zagotovitve dodatnih
parkirišč; OPN spremeniti v smeri zelenih površin, ne pa v korist parkirišč; strateške usmeritve v
OPN so širitve proti severu in ne čez Andrijaničevo cesto; tudi predviden vhod v novo nastajajoči
arheološki park na mestu predvidenih novih parkirišč za Krko ne bo dobra kombinacija in tudi iz
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tega razloga proti izgradnji parkirišč za potrebe tovarne zdravil Krka; Krka kot delodajalec bi lahko
stimulirala prevoze zaposlenih na delo in iz dela s kolesi ali z javnim prevozom),
Bojan Kekec (svetniška skupina SDS bo predlog v celoti podprla, tudi del, ki se nanaša na
parkirišča, ki jih Krka, tovarna zdravil, nujno potrebuje),
dr. Janez Povh (predlaga previdnost pri omogočanju pozidav tako kvalitetnih območij kot je
Kosova dolina, dobro premisliti, ko se sprejemajo spremembe zemljišč iz zelenih površin v
asfaltirane, podpora politiki organiziranja javnih in drugih vrst prevozov na delo, ne le z
avtomobili),
Jasna Kos Plantan (Krka, tovarna zdravil, je zelo veliko naredila tudi na kolesarski mreži in Krkini
mreži združenih prevozov, s katerimi spodbuja svoje zaposlene k uporabi javnega prevoza in
uporabe kolesa; ker Krka, tovarna zdravil, zaposluje veliko ljudi iz drugih krajev, so predvidena
nova parkirišča pomembna predvsem za njih, zato podpora predlaganemu predlogu),
Peter Kostrevc (OPN iz leta 2009 je zadal območja za razvoj Novega mesta kot mesta in ne kot
vasi; ta OPN je bil pozitivno sprejet tudi na državnem nivoju kot razvojno perspektiven OPN; OPN
je za območje Novega mesta dobro koncipiran s prepletom zelenih površin in pozidave; kar se
tiče arheološkega parka, je tukaj priložnost, da se s tem zagotovijo parkirišča tudi arheološkemu
parku, iz vidika, da je to parkirišče tako za morebitne avtobuse kot za avtomobile in se s tem ne
bi obremenjevala lokacija same vstopne točke arheološkega parka, zato podpora predlogu),
Marjanca Trščinar Antić (podpora predlogu; mesto se mora širiti; če ne bomo imeli uspešnega
gospodarstva, tudi kolesarskih mrež ne bomo mogli postavljati),
mag. Miroslav Berger (že na pristojnem odboru ni dobil odgovora, kakšno stališče ima tovarna
zdravil Krka do izgradnje garažne hiše, iz česar sklepa, da pogovori v tej smeri niso potekali; kako
izvedljiva je varianta, da bi se parkirišča postavila na drugo stran ceste, ob tovarni, kjer so že
sedaj parkirišča, ob predvideni avtocesti, kjer so parcele že sedaj degradirane; ni pa smiselno
deliti tovarniška parkirišča z arheoloških parkom; s strani tovarne zdravil Krka bi bilo potrebno tudi
več angažiranja zaposlenih za uporabo javnega prevoza; gradivo ustrezno dodelati, sam namen
pa podpira).
Z repliko sta sodelovala:
Mateja Kovačič (podpora razvoju tovarne zdravil Krka, vendar opozorilo na upoštevanje vrstnega
reda izvedbe postopkov za začetek gradnje; najprej naj se pripravi OPPN, iz katerega bo
razvidno, kaj se v Kosovi dolini planira; iz trenutnega gradiva se tega ne da razbrati), in
Uroš Lubej (potrebno se je predvsem pogovarjati, kaj so interesi tega mesta in ne samo za samo
Krko kot tovarno; zaprosilo za pojasnilo, ali je možno karkoli graditi samo na podlagi OPN-ja).
Na razpravo je odgovarjal župan mag. Gregor Macedoni in povedal, da bodo vse pripombe in
predlogi odborov in članov Občinskega sveta obravnavane in se bo Občinska uprava do njih
opredelila do druge obravnave.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.

S K L E P, št. 486
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)
2.
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Pripravljalec bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
podane na prvi obravnavi, obravnaval in do njih zavzel stališča po končani javni razgrnitvi
sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
(16 ZA, 2 PROTI)

K 8. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Univerzitetni kampus Novo mesto – prva obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet,
- Odbora za družbene dejavnosti, in
- Odbora za gospodarstvo.
Uvodna informacija na seji ni bila potrebna.
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,
- Uroš Lubej, namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti, in
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali
dr. Milena Kramar Zupan (vprašanje, kaj se dogaja s projektom novomeške univerze in na kakšni
stopnji razvoja je; tako velika mestna občina kot je novomeška, bi se morala prizadevati za bolj
kakovostno in bolj razširjeno univerzo in kampus; dobro premisliti, katere zdajšnje dejavnosti
lahko ostanejo na območju predvidenega kampusa in z odlokom jasno opredeliti, katere
dejavnosti bodo v okviru kampusa delovale oziroma se bodo vsebinsko nanj navezovale;
nestrinjanje z umeščanjem velikih dejavnosti, kar tudi ne bi bilo korektno do vlagateljev, ki bi se
kasneje z umestitvijo kampusa morali umakniti),
dr. Janez Povh (vse predvidene spremembe naj se skomunicirajo s ključnimi deležniki s področja
visokega šolstva; dejstvo, da je kampus že umeščen v prostorske akte, je velika prednost Novega
mesta v primerjavi z ostalimi visokošolskimi centri v širši regiji in ne le v Sloveniji; Novo mesto kot
univerzitetno središče bi lahko dobro konkuriralo drugim takim središčem pod pogojem, da bi
imelo dobro infrastrukturo, kar pa bo pridobilo z izgradnjo tega kampusa in to bo tudi ključna
prednost Novega mesta proti širši regiji);
Borut Škerlj (občina bi morala bolj prepoznati že obstoječe razpoložljivosti za razvoj visokega
šolstva, zato proti predlaganim spremembam),
Uroš Lubej (zaprosilo, da se do druge obravnave posreduje informacija, kaj je bilo doseženega
skozi pogovore pri iskanju partnerja za izgradnjo kampusa).
Na razpravo je odgovarjal župan mag. Gregor Macedoni in povedal, da bodo vse pripombe in
predlogi odborov in članov Občinskega sveta obravnavane in se bo Občinska uprava do njih
opredelila do druge obravnave.
Po razpravi je župan prešel h glasovanju o predlogu sklepa.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
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S K L E P, št. 487
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus novo mesto
(SD OLN KAMPUS-2) v prvi obravnavi.
2.
Pripravljalec bo pripombe in predloge Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
podane na prvi obravnavi, obravnaval in do njih zavzel stališča po končani javni
razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
(22 ZA, 3 PROTI)

K 9. točki
Predlog obvezne razlage 135. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo
pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Odbora za gospodarstvo.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik,
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− 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
S K L E P, št. 488
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
OBVEZNO RAZLAGO
2. alineje 2. odstavka 4. c) tč. 135. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto v delu, ki se nanaša na vertikalni gabarit objektov
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11-obv. razl.,
4/12 - teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl.,18/14, 46/14 - teh.
popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15)
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v naslednjem besedilu:
»Šteje se, da se pogoj višine vidnega dela fasade od kote terena do vrha parapetnega zidu
(fasadnega venca) nanaša na ugotavljanje višine vidnega dela fasade, ki je orientirana proti
javni površini, ki je določena kot javna cesta v 9. odstavku 82. člena OPN.«
(25 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za
skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podala:
− Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave in tudi ni bilo vloženih amandmajev.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 489
Občinski svet sprejme
I.
predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženem besedilu.
(22 ZA, 0 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženem besedilu.
(21 ZA, 0 PROTI)
K 11. točki
Predlog odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mestom – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
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Gradivo je bilo v petnajstdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnih teles je podal:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, 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.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 490
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
I.
predlog odloka
o spremembah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 1 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 1 PROTI)

K 12. točki
Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnih teles je podal:
− 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.
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S K L E P, št. 491
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
v predloženi vsebini.
(22 ZA, 1 PROTI)

K 13. točki
Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec Dolenje Kronovo
K 14. točki
Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na LC 295311, Lešnica - Otočec od km
2,160 do km 3,120
Za 13. in 14. točko je bilo pri določanju dnevnega reda izglasovano, da se zanju opravi skupna
obravnava.
Gradivo za obe točki je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani
Mestne občine Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki je imel uvodno obrazložitev župan mag. Gregor Macedoni.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki so razpravljali Jiří Volt, Uroš Lubej, dr. Janez Povh in Borut Škerlj.
Na razpravo je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni.
Po razpravi je župan predlagal skupno glasovanje o sklepih za obe točki.
S K L E P, št. 492
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
ODREDBO
o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo
na delu od km 0,000 do km 1,764
v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
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S K L E P, št. 493
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
ODREDBO
o spremembi
prometne ureditve na občinski cesti
LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120
v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 15. točki
Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora pri romskem vrtcu
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 družbene dejavnosti.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
− Uroš Lubej, namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 494
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o vzpostavitvi videonadzora na območju vrtca v Brezju v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 16. točki
Soglasje k statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino
Novo mesto
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:
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za družbene dejavnosti, in
− Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev podala Martina Vrhovnik, predsednica Komisije za statut in
poslovnik.
Poročila s sej delovnih teles so podali:
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−
−
−

Martina Vrhovnik, namestnica predsednice Komisije za statut in poslovnik,
Uroš Lubej, namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti, in
mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.

Pri tej točki je razpravljal Borut Škerlj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 495
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
soglasje
k Statutu Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.
(22 ZA, 2 PROTI)

K 17. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
17.1 Predlog druge dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2017 – druge dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017 in prve dopolnitve načrta pridobivanja premičnega
premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto v sedemdnevnem
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.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 496
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
drugo (2.) dopolnitev
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017,
ki vsebuje:
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−
−

drugo (2.) dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017,
prvo (1.) dopolnitev načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični
vrednosti nad 10.000 eur za leto2017.
(20 ZA, 0 PROTI)

17.2 Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnin parc. št.
1002, 1003, 1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljni
Vrh in nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljni Vrh v celoti
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto v sedemdnevnem
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.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 497
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
SKLEP
o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnin
parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in
937/2, vse k.o. 1454 Daljnji Vrh in nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljni Vrh v
celoti
1.
Ugotovi se javna korist za razlastitev:
− dela nepremičnine parc. št. 1002 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 220776), v predvideni izmeri 10
m2
− dela nepremičnine parc. št. 1003 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 252404), v predvideni izmeri 12
m2, - dela nepremičnine parc. št. 1004 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2435239), v predvideni
izmeri 41 m2,
− nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 5130041), v celotni površini 91 m2,
− dela nepremičnine parc. št. 1005/5 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 3955204), v predvideni izmeri
204 m2,
− dela nepremičnine parc. št. 963 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 315209), v predvideni izmeri 24
m2,
− dela nepremičnine parc. št. 1026 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 1584626), v predvideni izmeri
24 m2,
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−

dela nepremičnine parc. št. 1028 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2781849), v predvideni izmeri
95 m2,
− dela nepremičnine parc. št. 937/1 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 2424731), v predvideni izmeri
82 m2,
− dela nepremičnine parc. št. 937/2 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 1920232), v predvideni izmeri
87 m2,
− dela nepremičnine parc. št. 1045 k.o. 1454 Daljnji Vrh (ID 4670633), v predvideni izmeri
110 m2,
potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste lokalnega pomena kategorizirane kot LC 295021Muhaber-Potočna vas-Dolenje Kamence.
2.
Mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za razlastitev dela nepremičnin
parc. št. 1002, 1003, 1004, 963, 1005/5, 1026, 1028, 1045, 937/1 in 937/2, vse k.o. 1454 Daljnji
Vrh in nepremičnine parc. št. 1005/4 k.o. 1454 Daljnji Vrh v celoti.
3.
Predlaga se razlastitev po nujnem postopku v skladu s 104. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/2002 (popr. - 8/2003) in nadaljnji).
4.
Kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma glede odkupa dela navedenih
nepremičnin, se odkup izvede v skladu s predpisi.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

5.
(22 ZA, 0 PROTI)

17.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnin parc. št. 2193/4 in
2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, in o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1769/5 k.o. 1492 Stranska
vas ter parc. št. 2103/5 in 2103/6, obe k.o. 1493 Veliki Podljuben
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto v sedemdnevnem
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.
Pri tej točki uvodna obrazložitev ni bila potrebna.
Poročila s sej delovnih teles sta podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, skupno poročilo Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet, skupno poročilo Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.

S K L E P, št. 498
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
Sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna občina
Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, in o
ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453
Zagorica, parc. št. 1769/5 k.o. 1492 Stranska vas in parc. št. 2103/5 in 2103/6, obe k.o.
1493 Veliki Podljuben.
(25 ZA, 0 PROTI)
K 18. točki
Kadrovske zadeve
18.1

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet
zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 499
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Roberta Sotlerja
za predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
za štiriletno mandatno dobo.
(22 ZA, 0 PROTI)
18.2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 500
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
I.
sklep
o prenehanju mandata predstavniku Mestne občine Novo mesto v Svetu javnega zavoda
Gasilsko - reševalni center Novo mesto
Bojanu Kekcu je z dnem 8. 5. 2017 prenehal mandat predstavnika ustanovitelja Mestne
občine Novo mesto v Svetu javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto zaradi
odstopa.
II.
sklep
o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Roberta Oberča
za nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto
do konca izteka mandata svetu zavoda.
(24 ZA, 0 PROTI)

18.3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 501
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
I.
sklep
o prenehanju mandata predstavniku Mestne občine Novo mesto v Upravnem odboru
Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto
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Mag. Gregorju Macedoniju z dnem 6. 7. 2017 preneha mandat predstavnika soustanovitelja
Mestne občine Novo mesto v Upravnem odboru Fakultete za industrijski inženiring Novo
mesto zaradi nezdružljivosti funkcij.
II.
sklep
o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
dr. Janeza Povha
za nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring.
Mandat traja od 7. 7. 2017 do konca izteka mandata upravnemu odboru zavoda.
(21 ZA, 0 PROTI)

18.4 Predlog sklepa o mnenju k imenovanju direktorja javnega zavoda Razvojno
izobraževalni center Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 502
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o mnenju k imenovanju direktorja
javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
podaja
pozitivno mnenje
o kandidatih za direktorja/ico zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
mag. Gabi Ogulin Počrvina,
Emi Perme,
Gregorju Sepaherju.
Prednost pri imenovanju daje kandidatki mag. Gabi Ogulin Počrvina.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 19. 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 20. 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 22. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.

9001-3/2017 – 401
9001-3/2017 – 402

3.

9001-3/2017 – 403

4.
5.

9001-3/2017 – 404
9001-3/2017 – 405

6.

9001-3/2017 – 406

7.
8.

9001-3/2017 – 407
9001-3/2017 – 408

9.

9001-3/2017 – 409

10.
11.

9001-3/2017 – 410
9001-3/2017 – 411

12.

9001-3/2017 – 412

Namenitev sredstev svetniških skupin za nakup defibrilatorja
Razpis za direktorja, spletnih strani in nakup nujne opreme za
sodobne predstave Zavoda Novo mesto
Postavitev avtomata za parkirnino na parkirišču pred Zdravstvenim
domom Novo mesto
Potek del na križišču Ratež in na cesti Ratež – Gumberk
Ureditev mestnega parka Julija in otroškega igrišča na zelenici ob
Krki pod Tušem
Hramba in predelava nevarnih kemičnih snovi na območju MO NM;
ukrepi ob nesrečah z nevarnimi kemičnimi snovmi
Prepoved ognjemeta z občinskim odlokom
Ponovna preučitev zakonitosti javnega razpisa za podelitev
koncesije za področje zobozdravstva
Projekta pešpoti in kolesarske poti:
- Revoz - Gotna vas – Grm (ob Revozu) in
- Od mlina do mlina
Parkirna politika v MO NM
Ali lahko Namiznoteniški klub Krka Novo mesto oddaja v najem
nepremičnino, ki je v lasti MO NM in pogodba med njima tega ne
dovoljuje?
Priprava Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejem

II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 23. seji Občinskega sveta dne 6.7.2017 podali naslednje
pobude in vprašanja
Mag. Franc Bačar
1.
9001-4/2017 – 413 Ureditev funkcionalnega zemljišča za POŠ Dolž
(ustna in pisna pobuda)
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Pobuda za ureditev in izpeljavo vseh postopkov pridobitve in
vpisa lastništva za funkcionalno zemljišče (dvorišče) okoli
POŠ Dolž.

2.

3.

4.

Borut Škerlj
9001-4/2017 – 414 Sodelovanje MO NM pri vzdrževanju klopi v parku pri
(ustna pobuda) gradu Grm
Pobuda, da MO NM pristopi k skrbi in vzdrževanju klopi v
parku pri gradu Grm.
Klopi, ki so tam že bile nameščene, jih je upravljalec gradu
Grm odstranil, ker z MO NM ni bil dosežen dogovor o
vzdrževanju teh klopi v primeru poškodovanja le-teh.
Upravljalec gradu Grm je posredoval informacijo, da bo klopi
namestil nazaj, od občine pa pričakuje, da pristopi k skrbi nad
vzdrževanjem teh klopi.
Mateja Kovačič
9001-4/2017 – 415 Ureditev (preusmeritev) tovornega prometa v smeri
(ustna pobuda) Straže, ki trenutno poteka skozi mesto Novo mesto
zaradi zapore ceste za tovorni promet v Občini Straža na
relaciji Prečna – Straža
Pobuda, da se poskuša doseči dogovor o preusmeritvi
tovornega prometa v smeri Straže, ki sedaj poteka skozi
mesto Novo mesto zaradi zapore lokalne ceste Prečna –
Straža. Cesta je zaprta za ves tovorni promet, razen za
lokalni promet.
Občina Straža je prepovedala tovorni promet na lokalni cesti
Prečna – Straža, zato ves tovorni promet za Stražo oziroma
v to smer poteka skozi Novo mesto. Od odcepa za letališče
v Prečni proti Straži so nameščeni prometni znaki, ki na to
opozarjajo in od tam naprej je promet za tovorna vozila
prepovedan.
Uroš Lubej
9001-5/2017 – 416 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2017 - 410
(pisno vprašanje) na vprašanje glede parkirne politike v Mestni občini
Novo mesto
Odgovor na moje vprašanje ocenjujem kot premalo
konkreten. Namreč, v vprašanjih sem vas opozoril na
konkretne lokacije, kjer sam ali sokrajani opažamo t. im. divje
parkiranje. V času od zastavitve vprašanja na teh lokacijah
nisem opazil nobenega izboljšanja (vprašanje ste prejeli pred
dvema mesecema). Na konkretno pobudo, da se lotite
omenjenih parkirišč, kjer dnevno prihaja do divjega
parkiranja, niste odgovorili. Zato ponovno sprašujem:
Kako konkretno se bo občina lotila divjega parkiranja na
območjih:
- divje parkiranje pred zapornico pred Osnovno šolo
Center (za objektom Zavarovalnica Sava, nekdanja
Tilia). Tam nepravilno parkirana vozila blokirajo peš in
kolesarski promet ter ne plačujejo parkirnine. (Opomba:
parkirišče je seveda aktualno v času, ko so zapornice
pred OŠ Center spuščene, med šolskim letom,
dopoldne)
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- Loka (občasno je celotna pot na Loko, kjer je to možno,
zasedena z nepravilno parkiranimi vozili, z neplačanimi
parkirninami)
- Rotovž – na cesti
- Pred Lekarno – na parkirišču za motorna kolesa
- Pred Pošto – na/pred dovozom za vozičke/kolesa
Prav tako je iz vaše statistike razvidno, da število izrečenih
kazni zaradi divjega parkiranja bistveno upada. V letih 20122014 je bilo povprečno letno število kazni, izrečenih zaradi
»divjega parkiranja« (se pravi vseh kazni, razen kazni zaradi
neplačane parkirnine) 2409 na leto. Povprečje za leti 2015 in
2016 pa je za več kot 1000 kazni nižje, in znaša samo 1328.
Se pravi, ne drži trditev, da ima občina neko aktivno politiko
na področju divjega parkiranja, ampak ravno obratno.
Prosim vas za konkreten odgovor, saj stanje na terenu ne
potrjuje vaših navedb. Zanima me tudi, kaj bo občina storila,
da bo v resnici zmanjšala kršitve divjega parkiranja na
omenjenih lokacijah in tudi sicer.

5.

6.

7.

Uroš Lubej
9001-5/2017 – 417 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2017 - 408
(pisno vprašanje) glede koncesije za zdravstvo
− Zanima me, kakšni so sedaj načrti občine s to koncesijo,
saj je občina pred tem ugotavljala, da koncesijo tu
potrebuje?
− Zanima me, kako je mogoče, da je občina naredila tak
spregled glede razpisnih pogojev, saj gre vendar za dokaj
ustaljeno prakso razpisov, poleg tega pa so na
nepravilnosti opozarjali tudi prijavljeni zobozdravniki?
− Zanima me, ali drži trditev, da je občina v resnici odstopila
od izbire koncesionarja, ker je ugotovila, da domnevno
vnaprej izbrani koncesionar po legalni poti ne bo mogel priti
do koncesije?
− Zanima me, ali in kako je občina odgovorila pritožnikom na
končni sklep o koncesiji?
Uroš Lubej
9001-5/2017 – 418 Program transparentnosti
(pisno vprašanje) Vprašanje, kako daleč je uresničevanje programa
transparentnosti, ki je bil županu s strani projektnega telesa
za transparentnost posredovan oktobra 2015. Prosim tudi za
podatek o tem, katere glavne ukrepe na področju
transparentnosti je občina še sprejela v tem mandatu?
Uroš Lubej
9001-5/2017 – 419 Pobuda za revizijo in pravično odpravo krivice,
(pisna pobuda) povzročene ga. Mariji Ajster
Pobuda se v ničemer ne razlikuje od pobude, ki jo je v
prejšnjem mandatu podal svetnik Andrej Resman. Gre za to,
da je občina prepričala lastnico nepremičnine na območju
Drske, da le-to zamenja za manj ugodno, pri čemer je ga.
Ajster dobila zagotovilo, da bo živela ob trajno nepozidanem
območju. Občina je s sprejemom OPN in OPPN za območje
Šipčevega hriba to obljubo prelomila. Hkrati je nepremičnina,
ki jo je prejela v izmeri manjša, kot je navedeno v pogodbi.
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Apeliram na Mestno občino Novo mesto, da še enkrat preuči
možnosti, kako odpraviti zatrjevano krivico. Priponka: Pobuda
g. Andreja Resmana iz prejšnjega mandata.
Uroš Lubej
9001-5/2017 – 420 Pobuda za sprejem ukrepov za boljšo komunikacijo z
(pisna pobuda) občani
Junija 2017 je prišlo do neprimernega odziva Mestne občine
Novo mesto na pobudo občana Luke Remsa, sicer enega
redkih mladih ljudi, ki jim dandanes ni vseeno za družbena
vprašanja.
Občini je predlagal postavitev potopnih stebričkov na Marofu.
Na svojo pobudo je s strani novomeške občine dobil
navsezadnje naslednji odgovor, v kateri je bil povprašan
»(…)kakšna je vaša izobrazba, znanje in kompetence na
področju investicij, prometa in urejanja prostora? (...) za
strokovna mnenja na občini sprašujemo strokovnjake.. ko se
izkažete z diplomo in kompetencami, pa vas bomo, v kolikor
8.
se bo pokazala potreba, povabili k sodelovanju.«
V Solidarnosti smo v tem mandatu predlagali, da vključevanje
javnosti v procese odločanja postane obvezen del procedure
pri sprejemanju občinskih odlokov. Pobuda je bila na predlog
občinske uprave s strani občinskega sveta zavrnjena, ob tem
pa smo bili deležni pojasnil, da občina dobro komunicira z
občani in da bo to počela tudi v bodoče.
Ker temu očitno ni (povsem) tako, sprašujem oziroma dajem
pobudo:
Ali je župan sprejel kakršne koli ukrepe/navodila glede
neprimerne komunikacije z občanom. Če ne, predlagam, da
župan sprejme tovrstne ukrepe in da tudi sicer poskrbi, da
občina skladno z zakonodajo ustrezno odgovarja na
dobronamerne pobude občank in občanov.
Uroš Lubej
9001-5/2017 – 421 Hidravlične izboljšave
(pisno vprašanje) Ali drži informacija, da država zadržuje izplačevanje zahtevkov
9.
Mestne občine Novo mesto glede projekta hidravličnih
izboljšav? Če drži, prosim za pojasnilo v zvezi s tem (koliko je
zadržanih zahtevkov, kakšni so razlogi, kaj bo občina storila
glede tega)?
Mag. Mitja Sadek
9001-5/2017 – 422 Arheološki park Situla
(pisno vprašanje) Kakšno je stanje projekta Arheološki park Situla? V kakšni meri
10.
in za kakšne namene (konkretno) so bila porabljena sredstva,
predvidena v proračunu, do tega trenutka, in kakšni so načrti
do konca letošnjega leta?
Dr. Janez Povh
9001-5/2017 – 423 Analize o čistosti reke Krke
(ustna pobuda in Vprašanje, ali se MO NM ali katera druga inštitucija (javni
vprašanje) zavod) ukvarja z vprašanjem čistosti reke Krke, ali so izdelane
11.
analize o čistosti reke Krke in njene primernosti za
kopanje/uporabo in kakšno je trenutno stanje? Če ne, pobuda,
da to opravi eden od javnih zavodov, npr. Zavod Novo mesto.
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Alojz Golob
9001-5/2017 – 424 Kanalizacija v KS Podgrad in ostalih območjih občine
(pisno vprašanje) Vprašanji:
12.
- Kdaj bo zgrajena kanalizacija v KS Podgrad (17.5.2017 je
minil)?
- Kdaj bo sprejet program gradnje za območja MONM, ki
kanalizacije še nimajo?
Alojz Golob
9001-5/2017 – 425 Otroška igrišča na podeželju
(pisno vprašanje) Vprašanji:
13.
- Koliko otroških igrišč je bilo v tem mandatu zgrajenih na
podeželju MO NM?
- Kdaj bo zgrajeno otroško igrišče na Gornji Težki Vodi?
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je župan vsem članicam in članom Občinskega sveta ter vsem
prisotnim zahvalil za sodelovanje.
Župan je vse prisotne še povabil na prireditev Dan na Krki ter zaželel lepe počitnice.
Župan je sejo zaključil ob 18.53 uri.
Številka: 9001-4/2017
Datum: 6.7. 2017

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič
višji svetovalec za Občinski svet

mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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