ZAPISNIK
2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek,
11. januarja 2007, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Na začetku seje je Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, obvestil članice in
člane občinskega sveta, da:
− je Mestna občina Novo mesto pridobila uporabno dovoljenje za Rotovž,
− je v skladu s prvim odstavkom 29. člena poslovnika občinskega sveta udeležbo na
seji opravičil Sašo Stojanovič Lenčič,
− se bo svetnik mag. Adolf Zupan udeležil seje kasneje.
V skladu z drugim odstavkom 29. člena poslovnika občinskega sveta je bilo ob 16.07
uri ugotovljeno, da je na seji prisotnih 27 članic in članov občinskega sveta, da je
občinski svet v skladu s 44. členom poslovnika sklepčen, ter da lahko nadaljuje z
delom.
Naknadno sta se seje udeležila še dva člana občinskega sveta (Alojz Zupančič in
mag. Adolf Zupan) tako, da je bilo na seji prisotnih 29 članic in članov občinskega
sveta.
Navzoči:
a) članice in člani občinskega sveta:
Ana Bilbija, Štefan David, dr. Boris Dular, Miloš Dular, Matjaž Engel, Ivan Grill, Zoran
Grm, Elizabeta Horvat, Zdenko Ivančič, Tadej Kapš, Franci Kek, Bojan Kekec, Gregor
Klemenčič, Franc Koncilija, Janez Kramar, Rafko Križman, Tomaž Levičar, Mojca
Novak, Igor Perhaj, mag. Janez Pezelj, Darinka Smrke, Cirila Surina Zajc, Jasna
Šinkovec, Anton Škerlj, Bojan Tudija, Alojz Turk, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan
in Alojz Zupančič.
b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto;
• predstavniki občinske uprave:
−
mag. Mojca Špec Potočar, v. d. direktorice občinske uprave,

−
−
−
−
−
−
−
−
−

mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za krajevne skupnosti in komunalne zadeve,
Jože Florijančič, vodja Oddelka za pravne in splošne zadeve,
Joža Miklič, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti,
Igor Hrovatič, vodja Oddelka za kmetijstvo in turizem,
Mojca Tavčar, vodja Oddelka za prostor,
Darja Plantan, vodja Službe za investicije,
Vladimir Gačnik, urad direktorice občinske uprave,
Darko Habjanič, služba občinskega sveta,
Peter Fabjančič, služba občinskega sveta.

c) ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
Članice in člani občinskega sveta so s sklicem seje dne 3. 1. 2007 prejeli predlog
dnevnega reda in naslednje gradivo:
−
predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z
dne 7. 12. 2006,
−
zbirnik kandidatur za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter
−
priročnik za občinske svetnice in svetnike, ki ga je posredovala Skupnost občin
Slovenije.
Župan je obvestil članice in člane občinskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli
naslednje dopolnilno gradivo:
− gradivo k 4. točki: Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju januar –
marec 2007.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom poslovnika je občinski svet najprej odločal o določitvi
dnevnega reda 2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
I.
Predlogi za razširitev dnevnega reda
Predloga za razširitev dnevnega reda sta podala:
1. Mojca Novak (predlog, da se v skladu s 17. členom poslovnika občinskega
sveta uvrsti na dnevni red točka, ki mora biti na vsaki redni seji, in sicer:
vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta) ter
2. Tomaž Levičar (podpora pobudi Mojce Novak in opozorilo na kršitev
poslovnika občinskega sveta, saj na dnevnem redu ni točke pobude in
vprašanja).
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Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je predlagal, da se točka pobude in
vprašanja uvrsti na dnevni red seje.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
razširitev
dnevnega reda
z naslednjo točko:
− Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta.
(23 ZA, 1 PROTI)
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je seznanil članice in člane
občinskega sveta, da sta pod točko Razno uvrščeni dve informaciji, in sicer:
− sklep o začasnem financiranju občin v obdobju januar – marec 2007, ter
− prikaz novih spletnih strani Mestne občine Novo mesto.
Franc Koncilija je podal mnenje glede predlagane informacije o sklepu o začasnem
financiranju: gre za sklep, kjer gre za financiranje, zato bi morali zavzeti stališče tudi
svetnice in svetniki.
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je podal obrazložitev, da na podlagi
33. člena Zakona o financah župan sprejme odločitev o začasnem financiranju in o
tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor; gre torej za informacijo.
II.
Določitev dnevnega reda
S k l e p št. 8
V skladu s 30. členom poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda
2. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in potrdil naslednji
dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
Razno
(23 ZA, 2 PROTI)

3

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika
1. redne seje občinskega sveta
Članice in člani občinskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli
predlog zapisnika 1. redne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 9
Občinski svet je brez razprave
P O T R D I L
zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne
7. 12. 2006 v predloženi vsebini.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gradivo – seznam kandidatur za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje v poslovniškem
roku.
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je podal osnovne informacije o
kandidaturah za članice in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (vloženih je bilo dvanajst kandidatur za članice oz. člane komisije in ena
kandidatura za predsednika komisije; obvestilo, da je svetnica Martina Vrhovnik pred
sejo podala pisno odstopno izjavo od kandidature za članico komisije, tako da
kandidira enajst kandidatov za člane komisije in en kandidat za predsednika komisije;
voli se devet kandidatov za člane komisije, od tega enega za predsednika komisije;
zastopanost v delovnih telesih občinskega sveta temelji na sorazmernosti z
zastopanostjo svetniških skupin v občinskem svetu).
V skladu z drugim odstavkom 46. člena poslovnika občinskega sveta je župan podal
proceduralni predlog občinskemu svetu, da o imenovanju Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja odloča s tajnim glasovanjem; če bo po tajnem
glasovanju zaradi dobljenega enakega števila glasov na prvih devetih mestih
rangiranih več kot devet kandidatov, se opravi drug krog glasovanja javno, in sicer
tako, da se glasuje o kandidatih, ki so dobili enako število glasov po abecednem
vrstnem redu.
V razpravi sta sodelovala:
Franci Kek (obrazložitev glasu v imenu stranke Aktivna Slovenija in Lista za
Dolenjsko: glasovanje sorazmerno z rezultati na volitvah; znotraj stranke se je
ugotovilo, da bi bil Janez Kramar primernejši kandidat za to komisijo, čeprav bi mu
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po rezultatih to mesto ne pripadalo; predlog, da tako naredijo tudi ostali
predlagatelji) ter
Mojca Novak (glede na napoved župana na 1. seji občinskega sveta, da bo sodeloval
s celotnim občinskim svetom brez oblikovanja koalicije, vprašanje: ali je bil v ta
namen sklican kakšen sestanek s svetniškimi skupinami, predvsem z vidika volilnih
rezultatov po posameznih listah; smiselno je spoštovati voljo volivcev in število
glasov, ki so jih posameznim listam namenili in glede na to, da je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zelo pomembna komisija, bi bilo prav, da
se znotraj te komisije število predstavnikov list uskladi oz. je sorazmerno glede na
volilni rezultat na splošnih volitvah).
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je podal obrazložitev da so
upoštevani vsi predlagani kandidati in če bi svetniška skupina LDS predlagala dva
kandidata, bi bilo to upoštevano na kandidatni listi.
S k l e p št. 10
Občinski svet je po razpravi sprejel
proceduralni predlog za tajno glasovanje
Občinski svet bo odločal o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja s tajnim glasovanjem.
(26 ZA, 2 PROTI)
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je glede na izglasovan sklep o
tajnem glasovanju, v skladu s 50. členom poslovnika podal informacijo, da vodi tajno
glasovanje in ugotavlja izide glasovanja tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči.
V skladu z določili 50. člena poslovnika je župan predlagal občinskemu svetu, da v
komisijo določi še dva člana, in sicer:
• g. Antona Škerlja, ter
• ga. Mojco Novak.
S k l e p št. 11
Občinski svet je brez razprave
imenoval
komisijo za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanje izida glasovanja
v sestavi:
Alojzij Muhič, predsednik,
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Mojca Novak, članica,
Anton Škerlj, član.
(25 ZA, 1 PROTI)
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je podal informacije o načinu,
poteku in času tajnega glasovanja ter predlagal prekinitev seje za čas trajanja
tajnega glasovanja.
Župan je nato prekinil sejo za 20 minut, da bo komisija opravila vse potrebno in za
čas tajnega glasovanja.
Komisija je pregledala in žigosala glasovnice, pregledala in zapečatila volilno skrinjico
ter s poimenskim klicanjem izročila glasovnico članicam in članom ter to označila na
posebnem seznamu.
Glasovanje je potekalo od 16.20 do 16.35 ure.
Članice in člani so oddali glasovnice v volilno skrinjico.
Komisija je po končanem glasovanju odprla skrinjico in preštela glasovnice ter
sestavila zapisnik o tajnem glasovanju.
Seja se je nadaljevala z ugotavljanjem sklepčnosti.
Na nadaljevanju seje je bilo prisotnih 29 članic in članov občinskega sveta.
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in predsednik komisije za vodenje
tajnega glasovanja in ugotavljanje izida, je:
a) podal poročilo komisije za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanje izida
tajnega glasovanja za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja
Komisija je po pregledani dokumentaciji in po odprtju skrinjice z glasovnicami
soglasno
1.
ugotovila
−
−
−
−

število vročenih glasovnic
število oddanih glasovnic
število neveljavnih glasovnic
število veljavnih glasovnic

29
29
0
29.

2.
Posamezni kandidati/ke so dobili naslednje število glasov:
1.
Bilbija Ana
17
2.
David Štefan
21
3.
dr. Dular Boris
23
4.
Engel Matjaž
16
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grill Ivan
Kek Franci
Kekec Bojan
Kramar Jani
Križman Rafko
Perhaj Igor
mag. Zupan Adolf
Zupančič Alojz

19
6
19
23
25
21
9
10

b) dodatni predlog sklepa
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prihodnje seje občinskega
sveta opravi postopke in pripravi predlog za imenovanje vseh delovnih teles
občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije.
S k l e p št. 12
Občinski svet je brez razprave
1.
sprejel
poročilo komisije za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanje izida
glasovanja za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v predloženi vsebini.
2.
Na podlagi rezultatov tajnega glasovanja je občinski svet
imenoval
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rafko Križman, Novo mesto, Trdinova ulica 12/a, predsednik,
Ana Bilbija, Novo mesto, Jakčeva ulica 20, članica,
Štefan David, Novo mesto, Vorančeva ulica 7, član,
dr. Boris Dular, Smolenja vas 41, član,
Matjaž Engel, Trška gora 187 a, član,
Ivan Grill, Novo mesto, Na tratah 13, član,
Bojan Kekec, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 92, član,
Janez Kramar, Novo mesto, Krka 51, član,
Igor Perhaj, Ratež 50, član.

3.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prihodnje seje
občinskega sveta opravi postopke in pripravi predlog za imenovanje vseh
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delovnih teles občinskega sveta, Nadzornega odbora in občinske volilne
komisije.
(27 ZA, 1 PROTI)
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je čestital izvoljenim članici in
članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in jim zaželel uspešno
delo.

K 3. točki
Vprašanja in pobude
Članice in člani občinskega sveta so na 2. seji občinskega sveta dne 11. 1. 2007
podali v ustni in pisni obliki naslednje pobude in vprašanja:
1.

Tomaž Levičar
032-7/2007-1320-1
(pisno)

Izhajanje občinskega časopisa Novo mesto
Vprašanje, zakaj občina krši Odlok o ustanovitvi in
izdajanju časopisa Novo mesto, kdaj bo izšla prva
naslednja številka in zagotovitev finančnih sredstev za
izdajanje časopisa v proračunu za leto 2007.

032-7/2007-1320-2
(pisno)

Priprava splošnih aktov občine
Pobuda, da se občinskemu svetu v skladu z 91. členom
Poslovnika Občinskega sveta posreduje pregled
splošnih aktov, ki so v pripravi, v kateri fazi priprave so
in s predlogom s pripravo katerih aktov se naj
nadaljuje, s katerimi začne znova in katere se opusti.
Župan naj občinskemu svetu predstavi seznam
odlokov, strategij, pravilnikov ipd., ki jih bo občinskemu
svetu ponudil v sprejem, spremembo oziroma
dopolnitev v tem mandatu.

032-7/2007-1320-3
(pisno)

Program izgradnje in obnove otroških in
športnih igrišč v novomeški občini v letu 2007
Pobuda, da župan predstavi program izgradnje in
obnove otroških in športnih igrišč v občini v letu 2007
(čas ureditve, lokacija, število igral, vrsta igrala, ostala
dela…) s posebno pozornostjo igriščem ob vrtcih, ki
potrebujejo prenovo fonda igral.

032-7/2007-1320-4
(pisno)

Gradnja državnega kolesarskega omrežja na
novomeškem območju
Pobuda, da občina pridobi natančnejše podatke od
Direkcije za ceste o namerah, objavljenih v medijih, o
gradnji državnega kolesarskega omrežja na območju
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novomeške občine (odseki, dolžina, točnejši potek
trase, višina investicij, časovni okvir ipd.) ter ugotovi ali
država pričakuje kakšno pomoč lokalne skupnosti pri
tem.
032-7/2007-1320-5
(pisno)

Razvoj plovbe po reki Krki v Novem mestu
Pobuda, da se čimprej pripravi letni program aktivnosti
za ustrezno izvajanje plovbe po reki Krki in se ga
predstavi občinskemu svetu, zagotovi finančna sredstva
za izvajanje (11. člen Odloka o določitvi plovbnega
režima na reki Krki), prične s pripravo lokacijskega
načrta za ureditev plovbnega območja (22. člen
odloka), prične aktivnosti za kakovostnejšo ureditev
pristanišč in vstopno-izstopnih mest, na podlagi
pozitivnih izkušenj naj se prične pogovore z
Ministrstvom za prostor in okolje za spremembo vladne
uredbe tako, da bi plovbo lahko izvajali skozi celo leto
tudi na odseku med Irčo vasjo in Bršljinskim potokom,
da se za priveze določi morebiti še lokacija pod
Šmihelskim mostom.

032-7/2007-1320-6
(pisno)

Novo mesto – evropska prestolnica kulture
Pobuda, da ustrezne službe občine skupaj z
zainteresiranimi organizacijami v Novem mestu
pripravijo razpisno dokumentacijo za prijavo na javni
razpis Ministrstva za kulturo za izbiro slovenskega
mesta, ki bo skupaj z enim portugalskim mestom leta
2012 evropska prestolnica kulture.

032-7/2007-1320-7
(pisno)

Racionalizacija občinske uprave
Vprašanje, na kakšen način, kdaj, predvsem pa katere
kadre namerava župan obdržati in katerih ne, glede na
napovedi, da bo zmanjšal število zaposlenih v občinski
upravi za okoli 30 ljudi.
Župan naj predstavi natančno analizo kadrovske
strukture občinske uprave (število zaposlenih, število
zaposlenih glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, leta
delovne dobe, oddelke občinske uprave) ter naj omeji
neracionalno zaposlovanje v javnih zavodih, podjetjih
in družbah, katerih ustanovitelj, financer ali solastnik je
občina.

032-7/2007-1320-8
(pisno)

Gradivo o razvoju lokalne skupnosti v Knjižnici
Mirana Jarca
Vprašanje in pobuda: zakaj v knjižnici ni informacij o
delu novomeškega občinskega sveta in tudi ostalih
občinskih svetov na območju, ki ga pokriva knjižnica ter
predlog, da se gradivo občinskega sveta, ki ga
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prejemajo občinski svetniki, zagotavlja tudi za arhiv
knjižnice ter zagotovi tudi kopija gradiva iz preteklih
mandatov ter ostalo gradivo, ki je nastalo in nastaja na
občini.

2.

032-7/2007-1320-9
(pisno)

Podatkovna baza o krajevnih skupnostih v
Mestni občini Novo mesto
Predlog, da župan do naslednje seje občinskega sveta
zagotovi navedene podatke o posameznih novomeških
krajevnih skupnosti po prilogi.

032-7/2007-1320-10
(pisno)

Poti za pešce skozi Ragov log in Portoval
Pobuda, da občina v letu 2007 uredi v gozdovih
Portoval in Ragov log vsaj po eno pot, ki bo omogočala
invalidom na vozičkih, materam z vozički in drugim, ki
se težje gibljejo po slabo urejenih površinah, da
koristijo ta dragoceni mestni predel (npr. v Portovalu:
od Irče vasi do stadiona, V Ragovem logu: od
Ragovske ulice do naselja Ragovo z odcepom za
Ragovski most).

Mojca Novak
032-7/2007-1320-11
(pisno)

032-7/2007-1320-12
(pisno)

032-7/2007-1320-13
(pisno)

3.

mag. Janez Pezelj
032-7/2007-1320-14
(ustno)

Ureditev medsebojnega finančnega razmerja iz
naslova izgradnje komunalne infrastrukture med
MONM in Adria Mobil, d.o.o
Vprašanje: zakaj še ni realiziran sklep Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, sprejet na 31. seji dne
28.9.2006 o sporazumni ureditvi medsebojnih finančnih
razmerij iz naslova izgradnje komunalne infrastrukture
med MONM in Adria Mobil, d.o.o, ter predlog za
njegovo takojšnjo realizacijo.
Ureditev obvestilne signalizacije na območju
mesta
Pobuda za ureditev obvestilne signalizacije na območju
mesta in za odgovor in informacijo o sedanjem stanju,
o sedanjem načinu reševanja te problematike in o
času realizacije ureditve obvestilne signalizacije v
mestu.
Ocena zadnje zunanje presoje standarda ISO
9000 v občinski upravi
Vprašanje, kakšna je zadnja ocena zunanje presoje
standarda ISO 9000 v občinski upravi.
Delitvena bilanca z novonastalima občinama
Vprašanje glede aktivnosti v zvezi z delitveno bilanco z
novonastalima občinama: ali županstvo že pripravlja
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dokumentacijo, na osnovi katere bo predlagala
delitveno bilanco, ki je, kot je znano iz dosedanjih
izkušenj, zahtevno opravilo. MONM bi se morala v tem
primeru dobro pripraviti in ne dovoliti nadaljnjega
siromašenja občine.
Župan je povedal na seji, da pogovori o delitveni bilanci med občinami že potekajo.
4.

Franci Kek
032-7/2007-1320-15
(ustno)

5.

Alojz Zupančič
032-7/2007-1320-16
(ustno)

Racionalizacija javne razsvetljave
Pobuda, da se zaradi racionalizacije zmanjša javno
razsvetljavo.
Izboljšanje grafike na zaslonih v sejni dvorani
Pobuda, da se izboljša čitljivost grafike na zaslonih v
sejni dvorani.

K 4. točki
Razno
I.
Obvestilo občinskemu svetu
o sprejemu sklepa o začasnem financiranju
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je obvestil članice in člane
občinskega sveta, da je na podlagi Zakona o javnih financah skupaj z županom
Občine Straža in županjo Občine Šmarješke Toplice sprejel sklep o začasnem
financiranju za obdobje januar – marec 2007, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št.
140/2006.
Besedilo sklepa so svetnice in svetniki prejeli na klop pred sejo.
S tem je izpolnjena tudi določba drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih
financah.
Občinski svet se je brez razprave
seznanil
s sklepom o začasnem financiranju občin v obdobju januar – marec 2007.
II.
Predstavitev novih spletnih strani Mestne občine Novo mesto
Vladimir Gačnika, višji svetovalec za informatiko, je z uporabo audio-vizualnega
sistema članicam in članom občinskega sveta predstavil novo spletno stran Mestne
občine Novo mesto.
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Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo
ob 17.35 uri.
Številka : 032-5/2006
Datum: 11. 1. 2007

Zapisal
Darko Habjanič

Župan
Alojzij Muhič
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