PREDLOG

ZAPISNIK
32. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 9.
septembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne ob ine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pri el in vodil Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, in na za etku pozdravil
lanice in lane ob inskega sveta ter vse prisotne na seji.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da glasovalni sistem v sejni dvorani
zaradi okvare ra unalnika ne deluje in da bo glasovanje potekalo ro no.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.10 uri s
poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 25 lanic in lanov ob inskega sveta,
da je ob inski svet v skladu s 43. lenom poslovnika sklep en ter da lahko nadaljuje z delom.
En lan ob inskega sveta je opravi il odsotnost pred sejo.
Naknadno se je seje udeležil še en lan ob inskega sveta tako, da je bilo na seji prisotnih
skupaj 26 lanic in lanov ob inskega sveta.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
Dušica Balažek, Ana Bilbija, Štefan David, dr. Boris Dular, Miloš Dular, Matjaž Engel,
Elizabeta Grill, Ivan Grill, Zdenko Ivan i , Franci Kek, Bojan Kekec, Gregor Klemen i , Janez
Kramar, Rafko Križman, Tomaž Levi ar, Mojca Novak, Igor Perhaj, Mitja Simi , Darinka
Smrke, Sašo Stojanovi Len i , Cirila Surina Zajc, Bojan Tudija, Alojz Turk, Martina Vrhovnik,
Alojz Zupan i , Marija Zupan i
Opravi il odsotnost: mag. Adolf Zupan
Odsotni: Tadej Kapš, mag. Janez Pezelj, Jasna Šinkovec
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− mag. Jože Kobe, direktor ob inske uprave,
− Irena Poto ar Papež, vodja kabineta župana,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
Darja Plantan, Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve,
Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
Jasna Jazbec Galeša, vodja pravne službe,
Peter Judež, vodja Inšpektorata,
Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko,
Vera Ocvirk, služba za premoženjske zadeve,
Joži Sinur, Kabinet župana,
Darko Habjani , služba ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− mag. Franci Ba ar, predsednik Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
− Franci Bratkovi , direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine,
− predstavniki medijev.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli naslednje
dopolnilno gradivo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

predlog istopisa dnevnega reda 32. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
pregled realizacije sklepov 31. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
obvestilo župana o zadržanju dela sklepov z 31. seje ob inskega sveta,
dopolnilno gradivo k 4. to ki;
dopolnilno gradivo k 7.1 to ki;
gradivo k 10. to ki: Poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogi sklepov za kadrovske zadeve,
poro ila delovnih teles,
gradivo k 11. to ki: Odgovori na pobude in vprašanja,
razlago Komisije za statut in poslovnik 24. in 56. lena Poslovnika Ob inskega sveta
Mestne ob ine Novo mesto, uradno pre iš eno besedilo – UPB1.

Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da je Rafko Križman, podžupan Mestne
ob ine Novo mesto dne 5. 8. 2010 odstopil s funkcije podžupana zaradi nezdružljivosti funkcij.

K 2. to ki
Dolo itev dnevnega reda
I.
Predlogi za umik to k z dnevnega reda
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je
umaknil
5. to ko: Usklajen predlog odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za
daljnovod DV 2X110 KV RTP Bršljin – RTP Gotna vas – druga obravnava
z dnevnega reda 32. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
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II.
Dolo itev dnevnega reda
S K L E P št. 631
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je dolo il naslednji
dnevni red
32. seje ob inskega sveta
1. Ugotovitev sklep nosti
2. Dolo itev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne in 5. izredne seje Ob inskega sveta Mestne
ob ine Novo mesto
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2010 – druga obravnava
5. Informacija o poslovanju Zarje, d.o.o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne ob ine
Novo mesto v tej družbi
6. Premoženjsko – pravne zadeve
6.1 Predlog tretje dopolnitve letnega na rta razpolaganja z nepremi nim
premoženjem za leto 2010 in tretja dopolnitev letnega na rta pridobivanja
nepremi nega premoženja za leto 2010

6.2 Predlog sklepa o zaznambi statusa javnega dobra na delu nepremi nine
nepremi nine parc. št. 1696/5, k.o. Gorenja Straža
6.3 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na nepremi ninah
parc. št. 1327/5 in parc. št. 1327/7, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu
6.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremi nini parc. št. 494,
k.o. Novo mesto

7. Poro ilo Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto o opravljenem nadzoru
izvajanja prora una Mestne ob ine Novo mesto za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 s
posebnim nadzorom podro ja adaptacija objekta in opreme Vrtca Ciciban Novo
mesto
8. Poslovanje podjetja CeROD in izvajanje njegove dejavnosti v Mestni ob ini Novo
mesto
9. Kadrovske zadeve
9.1 Predlog sklepa za razrešitev in imenovanje lanov Ob inske volilne komisije
Mestne ob ine Novo mesto
9.2 Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Bršljin
10. Odgovori na vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta
(24 ZA, 0 PROTI)

K 3. to ki

Pregled in potrditev zapisnika 31. redne in 5. izredne seje
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
zapisnikov 31. redne seje in 5. izredne seje ter pred sejo pregled realizacije sklepov 31. redne
seje ob inskega sveta in sklep župana o zadržanju dela sklepov 31. seje ob inskega sveta,
sprejete pri 4. to ki 31. redne seje ob inskega sveta.
V razpravi sta sodelovala:
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Ana Bilbija (Odbor za dav no politiko, prora un in finance je naložil ob inski upravi, da ugotovi
ali je predlog sklepa iz poro ila odbora pod št. II pomotoma izpadel iz sklepa št. 613 v
predlogu zapisnika 31. seje ob inskega sveta ali je kako druga e realiziran),
Tomaž Levi ar (na prejšnji seji je bil v obravnavi sklep, da bo naslednja seja ob inskega sveta
ali 29.7. oz. 4.8; tega sklepa ni v zapisniku; povedano je bilo, da je to predlog in da se o tem ni
glasovalo; pojasnilo kaj se je pravzaprav dogajalo, da je prišlo do tega izpada; sam je razumel
sklep druga e; e bi na seji razumel in slišal, bi reagiral druga e; iz razprav, ki so bile
opravljene je sklepal, da je bila ve inska volja, da se ta seja v kratkem roku izvede).
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (pri sklepu št. 613 je pomotoma izpadel
predlog sklepa ODPPF in se bo zapisnik v tem delu korigiral; pojasnilo glede sklepa o sklicu
sej ob inskega sveta: iz magnetograma seje je bilo ugotovljeno, da se je pred glasovanjem o
predlogu sklepa razpravljalo, in da je bil dan na glasovanje predlog, da se rta 29. 7. in 5. 8.,
tako da ostane datum za sklic seje 9. 9. 2010).
S K L E P št. 632
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je

I.

potrdil
zapisnik 5. izredne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 8. 7. 2010 v
predloženi vsebini.
II.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po seznanitvi župana o zadržanju izvajanja
sklepov 31. seje ob inskega sveta od št. 601 do 605
sprejel
dopolnitev zapisnika 31. seje ob inskega sveta
Besedilo predloga zapisnika 31. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 15.
7. 2010 se dopolni tako, da se pri sklepu št. 613 (15. in 16. to ka) doda nova to ka II, ki se
glasi:
»II.
Ob inski svet predlaga, da se pred razpisom izdela 5. varianta z novo cenitvijo
stvarnega vložka Mestne ob ine Novo mesto.«
Dosedanja II. to ka se spremeni v to ko III.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je

III.

potrdil
− zapisnik 31. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 15. 7.
2010 in zapisnik nadaljevanja 31. redne seje z dne 19. 7. 2010 z upoštevanjem
dopolnitve pod št. II;
− se seznanil z realizacijo sklepov 31. redne seje ob inskega sveta ter z zadržanjem
izvajanja sklepov od št. 601 do 605.
(15 ZA, 0 PROTI, 25 PRISOTNIH)
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K 4. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2010 – druga obravnava
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku, pred sejo dopolnitev gradiva ter poro ila delovnih teles ob inskega sveta,
in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance, Odbora za komunalo in promet,
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo.
Uvodne informacije je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
Poro ila s sej delovnih teles so na seji podali:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor, v imenu Odbora za okolje in prostor, in
Odbora za komunalo in promet, ter
Darinka Smrke, predsednica Odbora za gospodarstvo.
V razpravi je sodeloval:
Sašo Stojanovi Len i (v Knjižnici Mirana Jarca imajo težave s pe jo in potrebujejo
investicijska sredstva in so v zvezi s tem predlagali amandma, zato vprašanje, kako se bo
reševala ta zadeva).
Na razpravo in vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto
(zadeva bo rešena z notranjo prerazporeditvijo sredstev in postopek za ureditev že te e).
V razpravi je sodelovala Ana Bilbija (v gradivu ni ocene, kako naj bi bili v celoti realizirani
prora unski prihodki, ki imajo indeks realizacije 40%).
Na vprašanje je na seji odgovoril mag. Jože Kobe, direktor ob inske uprave (dodatne
obrazložitve ni, ker so obrazložitve oz. spremembe v samem predlogu rebalansa v drugi
obravnavi).
S K L E P št. 633
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto
2010 v predloženi vsebini v drugi obravnavi.
(17 ZA, 4 PROTI)

K 5. to ki
Informacija o poslovanju Zarje, d.o.o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne ob ine
Novo mesto v tej družbi
Gradivo – informacijo o poslovanju Zarje, d.o.o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne ob ine
Novo mesto v tej družbi so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem roku ter
pred sejo na klop poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no
politiko, prora un in finance.
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Uvodne informacije je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, obrazložil
razloge za zadržanje izvajanja sprejetih sklepov ob inskega sveta ter obvestil lanice in lane
ob inskega sveta, da še ni odgovora Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
Poro ilo delovnega telesa je na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Grill (glede na to, da sta v tem ob inskem svetu dva poslanca, bi zagotovo lahko oba
prispevala k temu, da bi se odgovor vladne službe v tem asu pridobil; o itno ni bilo interesa,
da se to pridobi, zato predlog, da se danes dobi dopis (kopijo), ki je bila posredovana na
službo Vlade RS in se od pristojnega ministra zahteva, naj nemudoma posreduje odgovor;
predlog, da se ta to ka danes prekine, ker ni posredovanega tako pomembnega mnenja, in
nadaljuje na naslednji seji v tem ali v naslednjem mandatu),
Darinka Smrke (glede na predlog I. Grilla je potrebno o njegovem predlogu glasovati; osebno
za to, da se obravnavo prekine dokler se ne dobi mnenja službe Vlade za lokalno samoupravo
in poro ilo Nadzornega odbora MO NM),
Tomaž Levi ar (I. Grill je predlagal prekinitev obravnave in da se pridobijo poro ila; vprašanje
koliko asa potrebuje Nadzorni odbor, da pripravi kar že mora pripraviti),
Ana Bilbija (o sklepu I. Grilla je potrebno glasovati; na dolo eni to ki se obravnava prekine in
ko bodo pridobljena dejstva, ki jih danes ni, naj se nadaljuje s to ko).
Na razpravo in podana vprašanja je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo
mesto (kljub urgencam od pristojne službe Vlade RS še ni odgovora, ki pa je po informacijah v
pripravi; Nadzorni odbor prav tako še ni posredoval dokon nega poro ila; danes se ne
sprejema sklepa, ker je to le informacija; do 15. 9. 2010 je rok za odziv na osnutek poro ila
NO).
S K L E P št. 634
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto prekine obravnavo informacije o poslovanju
Zarje, d. o. o., oz. o gospodarjenju z deležem Mestne ob ine Novo mesto v tej družbi,
ker ni poro ila Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto o opravljenem nadzoru
in odgovora Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
(16 ZA, 0 PROTI)

K 6. to ki
Premoženjsko – pravne zadeve
Ob inski svet je opravil skupno obravnavo vseh podto k.
6.1 Predlog tretje dopolnitve letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem
za leto 2010 in tretja dopolnitev letnega na rta pridobivanja nepremi nega
premoženja za leto 2010
6.2 Predlog sklepa o zaznambi statusa javnega dobra na delu nepremi nine
nepremi nine parc. št. 1696/5, k.o. Gorenja Straža
6.3 Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na nepremi ninah parc. št. 1327/5
in parc. št. 1327/7, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu
6.4 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremi nini parc. št. 494, k.o. Novo
mesto
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Gradivo za vse premoženjsko pravne zadeve so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ili delovnih teles ob inskega sveta,
in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance, Odbora za komunalo in promet ter
Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poro ila s sej delovnih teles sta na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance, in
Alojz Turk, predsednik odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za okolje in prostor
ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi sta sodelovala:
Ana Bilbija (podoben odgovor kot danes v zvezi z mnenji krajevnih skupnosti je od direktorja
ob inske uprave pri akovala tudi na seji ODPPF, vendar je bil druga en; danes na klop dobili
še eno nepremi ninsko zadevo, zato vprašanje, zakaj je potrebna takšna naglica pri
sprejemanju; moti ker je bila na ODPPF podana druga na razlaga kot sedaj na svetu glede
mnenj KS),
Tomaž Levi ar (vprašanje kakšna je sedaj praksa: se pridobiva mnenja KS v tej fazi ali ne).
Na razpravo in podana vprašanja sta na seji odgovorila mag. Jože Kobe, direktor ob inske
uprave (mnenj KS res ni na mizi, ker to pomeni za etek postopka, v katerem se preverja
pravni pregled parcel in ostalo in v tem postopku oz. do postopka, ko pride ocena v fazo
prodaje, se pridobi tudi mnenje pristojne KS; v tej fazi gre samo za dovoljenje za za etek
postopka in še ne gre o odlo anje o odtujitvi oz. pridobitvi; v tej fazi mnenj KS ni, v kasnejši
fazi pa bodo pridobljena) in Jasna Jazbec Galeša, vodja pravne službe (pri 7.2 to ki gre za
zaznambo javnega dobra in ne za ukinitev javnega dobra; mnenja se pridobiva pri ukinitvah;
pri zaznambah pa ne; pri 7.3 to ki gre za prošnjo investitorja, ki gradi projekt Brod Drage in
mnenja KS se ni pridobivalo zato, ker je že na sam OPPN podala soglasje; pri 7.4 to ki je
mnenje KS pridobljeno).
Ob inski svet je po skupni obravnavi podto k razpravi sprejel naslednje sklepe:
S K L E P št. 635
I.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
tretjo dopolnitev letnega na rta
razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto 2010.
II.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
tretjo dopolnitev letnega na rta
pridobivanja nepremi nega premoženja za leto 2010.
III.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
soglaša
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z odtujitvijo in nabavo nepremi nega premoženja, ki je navedeno v tretji dopolnitvi
letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto 2010 in v tretji
dopolnitvi letnega na rta pridobivanja nepremi nega premoženja za leto 2010.
S K L E P št. 636
Ob inski svet je sprejel

sklep
o zaznambi javnega dobra
na nepremi nini parc. št. 1696/5, KO Gorenja Straža

1.
2.

Ugotovi se, da del nepremi nine parc. št. 1696/5, travnik v izmeri 4384 m2, KO
Gorenja Straža, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
Na delu nepremi nine parc. št. 1696/5, travnik v izmeri 4384 m2, KO Gorenja Straža,
po katerem v naravi poteka javna pot, se vknjiži lastninska pravica za Mestno
ob ino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ter zaznamuje javno dobro
lokalnega pomena.
S K L E P št. 637

Ob inski svet je sprejel

sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi ninah parc. št. 1327/5 in parc. št. 1327/7, KO Šmihel pri Novem mestu

1.
2.

Ugotovi se, da nepremi nini parc. št. 1327/5, pot v izmeri 78 m2, in parc. št. 1327/7,
pot v izmeri 120 m2, obe ZVK 1172, KO 1484 Šmihel pri Novem mestu, predstavlja
javno dobro lokalnega pomena.
Ukine se status javnega dobra na nepremi ninah parc. št. 1327/5, pot v izmeri 78
m2, in parc. št. 1327/7, pot v izmeri 120 m2, obe ZVK 1172, KO 1484 Šmihel pri
Novem mestu, z dovoljenjem za odpis navedenih nepremi nin od vložka 1172 in
pripis k drugemu vložku iste KO, pri katerem je že vpisana lastninska pravica na
ime Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na
številka 5883288.
S K L E P št. 638

Ob inski svet je sprejel

sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi nini parc. št. 494, KO Novo mesto

1. Ugotovi se, da nepremi nina parc. št. 494, gozd v izmeri 524 m2, ZVK 1480, KO 1456
Novo mesto, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra na nepremi nini parc. št. 494, gozd v izmeri 524 m2,
ZVK 1480, KO 1480, KO 1456 Novo mesto, z dovoljenjem za odpis navedene
nepremi nine od vložka 1480 in pripis k drugemu vložku iste KO, pri katerem je že
vpisana lastninska pravica na ime Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, mati na številka 5883288.
(19 ZA, 0 PROTI)
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K 7. to ki
Poro ilo Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto o opravljenem nadzoru izvajanja prora una Mestne ob ine
Novo mesto za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 s posebnim nadzorom podro ja adaptacija
objekta in opreme Vrtca Ciciban Novo mesto
Gradivo – poro ilo nadzornega odbora so lanice in lani ob inskega sveta prejeli s sklicem
julijske seje ob inskega sveta ter poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer Odbora
za dav no politiko, prora un in finance.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, namestnik predsednice Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
S K L E P št. 639
Ob inski svet je brez razprave sprejel

sklep

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se je seznanil:
−

−

z dokon nim poro ilom Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto o
opravljenem nadzoru izvajanja prora una Mestne ob ine Novo mesto za leta 2006,
2007, 2008 in 2009 s posebnim nadzorom podro ja adaptacija objekta in opreme
Vrtca Ciciban, Novo mesto, Ragovska ulica 18,
s priporo ili in predlogi Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto.
(16 ZA, 0 PROTI)

K 8. to ki
Poslovanje podjetja CeROD in izvajanje njegove dejavnosti v Mestni ob ini Novo mesto
Gradivo – poro ilo podjetja CeROD in izvajanje njegove dejavnosti v Mestni ob ini Novo
mesto so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter
pred sejo še poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no politiko,
prora un in finance.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi sta sodelovala:
Ivan Grill (sramota, da ob inski svetniki dobijo tako gradivo o tako pomembni regijski instituciji;
ni nobene prave vsebine in pri akovanje, da se bo o takih zadevah naslednji lahko
razpravljalo na podlagi res temeljitih podatkov in analiz predvsem pa projekcij za naprej;
vprašanje: lanskega novembra zaprosil mag. J. Kobeta ali lahko dobi kronologijo vseh
komunikacij in korespondence z Ministrstvom za okolje in prostor v zvezi s projektom Cerod 2,
pa do danes to ni bilo dostavljeno; dva poslanca v ob inskem svetu, ki pa se nista mogla
vklju iti v prizadevanja, da bi se Cerod premaknil naprej; deponija se polni iz cele Slovenije,
namesto da bi se jo pripeljalo v tisto fazo, da imamo tako odlagališ e za 50 in ve let),
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Ana Bilbija (opozorilo na Zakon o javnih financah; pri tovrstnih poro ilih naj se upošteva 71.,
72. in 73. len; tu je govora o javnih podjetjih in o isto navadnih gospodarskih družbah kjer
ima ob ina najmanj 15 % delež).
Na razpravo in podana vprašanja je na seji odgovarjal mag. Jože Kobe, direktor ob inske
uprave (kronologija res ni bila posredovana, se pa je v tem asu podalo dvakrat poro ilo na
ob inski svet o izvajanju projekta; bo pa dostavljena kronologija v naslednjih dneh).
S K L E P št. 640
Ob inski svet je po razpravi sprejel

sklep

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se je seznanil s poslovanjem CEROD-a,
centra za ravnanje z odpadki, d.o.o., in izvajanjem njegove dejavnosti v Mestni ob ini
Novo mesto.
(12 ZA, 0 PROTI, 25 PRISOTNIH)

K 9. to ki
Kadrovske zadeve
Gradivo – poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogoma
sklepov za odlo anje o kadrovskih zadevah so lanice in lani ob inskega sveta v skladu s
poslovnikom prejeli pred sejo.

9.1 Predlog sklepa za razrešitev in imenovanje lanov Ob inske volilne
komisije Mestne ob ine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodelovala Martina Vrhovnik (ni upoštevan Zakon o volitvah niti Zakon o volitvah
v državni zbor glede na to, da bi morala biti sestava ob inske volilne komisije takšna, da bi bile
zastopane stranke po številu svetnikov; v primeru, da imata kandidata enako število glasov
dolo en žreb; mnenje je, da ni zagotovljena formalnost tako sestavljene volilne komisije, zato
nepodpora predlogu).
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P št. 641
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto

I.
razreši

1. mag. Fredija Ban ova, lana Ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo mesto,
2. Avgusta Finka, namestnika lana Ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo
mesto,
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3. Borisa Petan i a, namestnika
mesto.

lana Ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo
II.
imenuje

1. Matjaž Medle, Novo mesto, Regr a vas 75, za lana,
2. Niko Marjanovi , Stranka vas 1 a, za namestnika lana,
3. Branka Pavlovi , Stranska vas 43 H, za namestnico lana,
Ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo mesto.
III.
Mandat lanov traja do konca mandata Ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo
mesto.
(11 ZA, 3 PROTI, 25 PRISOTNIH)

9.2

Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Bršljin

Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 642
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju
Martine Picek,
Novo mesto, Medi eva ulica 3,
za ravnateljico Osnovne šole Bršljin.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 11. to ki
Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
lanice in lani ob inskega sveta so na 32. seji ob inskega sveta dne 9. 9. 2010 prejeli
pisne odgovore
na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na 31. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1. 032-38/2008-626
2. 032-38/2008-628
3. 032-38/2008-629*

Poraba sredstev za KS Brusnice
Zbrana sredstva parkirnin in stroški
lani v svetih javni zavodov
*Del odgovora je podan v poro ilu Komisije za mandatna
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4. 032-38/2008-630*
5. 032-38/2008-631*
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

032-38/2008-632
032-38/2008-633
032-38/2008-634
032-38/2008-635
032-38/2008-636
032-38/2008-637
032-38/2008-638
032-38/2008-639
032-38/2008-640
032-38/2008-641
032-38/2008-642
032-38/2008-643
032-38/2008-644
032-38/2008-645
032-38/2008-646
032-38/2008-647
032-38/2008-648
032-38/2008-649

24. 032-38/2008-650

vprašanja, volitve in imenovanja
Objekt Novi trg 6
Na vprašanje in pobudo je na 31. seji ustno odgovoril Alojzij Muhi ,
župan Mestne ob ine Novo mesto.
Šmihelska cesta
Na vprašanje je na 31. seji ustno odgovoril Alojzij Muhi , župan
Mestne ob ine Novo mesto.
Pregled pobud in vprašanj in priprava odgovorov
Peskovniki na igriš ih
Krajevni policisti
Nadzorne kamere na Kandijskem mostu
Menjava parcel ob gradu Grm
Grmsko sprehajališ e
Združitev vrtcev
Kiosk na Trdinovi ulici in INFO to ka
Bazen na prostem
Eko otok na ulici Ob Težki vodi
Parkirni mesti, rezervirani za vozila MONM
Projekti ob ine
Razgledna to ka v zvoniku
Otroška in športna igriš a
Medob inski projekti
Tabla Centra za socialno delo na Resslovi ulici
Investicijski projekti države v novomeški ob ini
Obravnava poslovanja podjetja CeROD in izvajanje njegove
dejavnosti v Mestni ob ini Novo mesto
Dograditev oz. ureditve zgornjih prostorov v vrtcu Pikapolonica

Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ugotovil, da ni ve
razpravljavcev.

prijavljenih

Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, se je zahvalil vsem svetnic in svetnikom
ob inskega sveta za sodelovanje v tem mandatu, za vse dobronamerne kritike in predloge,
zahvalil se je predstavnikom medijev za pozorno in kriti no spremljanje in poro anje o delu
ob inske uprave in ob inskega sveta, zahvalil se je tudi ob inski upravi za opravljeno delo ter
spomnil, da so mandat zaznamovale številne težave in soo anje z gospodarsko finan no
krizo, zato je bilo delo težje in rezultati po asnejši kot so vsi skupaj pri akovali. Iskreno se je
zahvalil vsem, ki so sodelovali in kakorkoli pripomogli k temu, da je Mestna ob ina Novo
mesto danes bližje zastavljenim ciljem, kon no oceno pa imajo tako kot vedno, v
demokrati nih ureditvah, v rokah volilci.
Župan je zaklju il sejo ob 16. 59 uri.
Številka: 9001-9/2010
Datum: 9. 9. 2010
Zapisal
Darko Habjani

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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