PREDLOG

ZAPISNIK
3. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 23.
decembra 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.
Pred nadaljevanjem je župan sprejel poslanico in plamen miru od delegacije novomeških
skavtov. Župan se je zahvalil skavtom in jim zaželel uspešno delo.
V nadaljevanju seje je Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko, ponovil navodila o na inu
glasovanja na sejah ob inskega sveta s pomo jo glasovalne naprave.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.11 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 29 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.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
mag. Franci Ba ar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida adoni Špeli , Miloš Dular, Matjaž Engel, Darja Gantar, Slavko Gegi , Ivan
Grill, Nežka Ivaneti , Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kova i , dr. Milena Kramar Zupan,
Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Mikli , Mojca Novak, Zvonimir
Novak, Andrej Resman, mag. Mojca Špec Poto ar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri Volt ter Martina
Vrhovnik.
Opravi il navzo nost: dr. Borut Ron evi
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− Irena Poto ar Papež, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
− Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
− Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko,
− Darko Habjani , vodja službe za informatiko,
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−

Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je obvestil lanice in lane ob inskega sveta:
1.
2.

o sklepu o za asnem financiranju Mestne ob ine Novo mesto za obdobje januar – marec
2011, ki so ga lanice in lani prejeli s sklicem seje;
o imenovanju podžupanov Metne ob ine Novo mesto, in sicer mag. Mojce Špec Poto ar
kot podžupanje, zadolžene za podro je gospodarskih dejavnosti, ter mag. Francija
Ba arja, kot podžupana, zadolženega za podro je družbene dejavnosti.

Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so v skladu s poslovniškimi dolo ili na
klop pred sejo prejeli naslednji gradivi:
−
−

gradivo k 3. to ki: Poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogi sklepov za kadrovske zadeve za 3. sejo ob inskega sveta,
gradivo k 4. to ki: Odgovori na pobude in vprašanja.

K 1. to ki
Dolo itev dnevnega reda
O dnevnem redu ni razpravljal nih e.
S K L E P št. 14
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave dolo il naslednji
dnevni red
3. seje ob inskega sveta
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje ob inskega sveta
3. Kadrovske zadeve
3.1 Predlog sklepa o imenovanju lanov – predstavnikov ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
3.2 Predlog sklepa o imenovanju lana – predstavnika lokalne skupnosti v Svet
Centra za socialno delo Novo mesto
3.3 Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Posvetovalnice za
u ence in starše Novo mesto
3.4 Predlog sklepa o mnenju za kandidatko za ravnateljico organizacijske enote
Višja strokovna šola na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
3.5 Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Ob inskega sveta Mestne
ob ine Novo mesto
3.6 Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
4. Pobude in vprašanja ter odgovori
(28 ZA, 0 PROTI)
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K 2. to ki
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
zapisnika 2. redne seje ob inskega sveta.
O predlogu zapisnika 2. seje ni razpravljal nih e.
S K L E P št. 15
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave
potrdil
zapisnik 2. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 25. 11. 2010 v
predloženi vsebini.
(28 ZA, 0 PROTI)

K 3. to ki
Kadrovske zadeve
Gradivo – poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi sklepov
za odlo anje o kadrovskih zadevah so lanice in lani ob inskega sveta v skladu s
poslovnikom prejeli pred sejo.
3.1
Predlog sklepa o imenovanju lanov – predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 16
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Jacquesa Grosa, Novo mesto, Jak eva ulica 9,
Franca Klemen i a, Jugorje 17,
za lana – predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(22 ZA, 0 PROTI)
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3.2
Predlog sklepa o imenovanju lana – predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za
socialno delo Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 17
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Sre ka Vovka,
Novo mesto, Smre nikova ulica 24,
za predstavnika lokalne skupnosti
v svet Centra za socialno delo Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)
3.3
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Posvetovalnice za u ence in starše
Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 18
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje
soglasje
k imenovanju
Mateje Petric, dipl. pedagoginje,
Dol. Prekopa 17 a,
za direktorico javnega zavoda Posvetovalnica za u ence in starše Novo mesto.
(29 ZA, 0 PROTI)
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3.4
Predlog sklepa o mnenju za kandidatko za ravnateljico organizacijske enote
Višja strokovna šola na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 19
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju
Helene Jurše Rogelj,
za ravnateljico organizacijske enote Višja strokovna šola
na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.
(29 ZA, 0 PROTI)
3.5
Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto
3.6
Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni (opozoril na to, da je precejšnje nesorazmerje med volilnimi rezultati in
sestavo delovnih teles; da je pri Odboru za družbene dejavnosti ve ina lanov iz športne sfere,
niso pa zastopana druga podro ja (kultura, visoko šolstvo)),
Rafko Križman (mnenje, da je podro je družbenih dejavnosti res preširoko in prepestro za en
odbor; podpora predlogov KMVVI),
Franc Beg (razmerja med svetniki in zunanjimi lani v komisijah in odborih niso ravno
uravnotežena z izidom volitev in strukturo ob inskega sveta; mnenje, da bi lahko v saj dva
odbora vklju ili še dodatne zunanje lane; protest proti temu, da se daje gradiva tik pred sejo).
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (komisija se je potrudila in opravila zahtevno
delo, zato zahvala komisiji).
Na županov predlog, da se glasuje o vsakem delovnem telesu ter Nadzornemu odboru
posebej, je skupina svetnikov ustno iz klopi predlagala glasovanje v paketu.
Na županovo vprašanje: ali kdo nasprotuje glasovanju v paketu, ni bilo nasprotovanja.
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Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi v paketu glasoval o predlogih sklepov
o imenovanju delovnih teles Ob inskega sveta in imenovanju Nadzornega odbora Mestne
ob ine Novo mesto.
S K L E P št. 20
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Komisijo za statut in poslovnik

1. Martina VRHOVNIK, predsednica,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24
2. Dušica BALAŽEK, lanica,
Novo mesto, Cesarjeva ulica 20 a
3. Darja GANTAR, lanica,
Novo mesto, Rozmanova ulica 32
4. Marija GLAVAN, lanica,
Novo mesto, Šegova ulica 13
5. Ivan GRILL, lan,
Novo mesto, Na Tratah 13
6. Marija KOCJAN I , lanica,
Novo mesto, Koštialova ulica 10
7. dr. Borut RON EVI , lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 116.
S K L E P št. 21
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za dav no politiko, prora un in finance

1. Darja GANTAR, predsednica,
Novo mesto, Rozmanova ulica 32
2. mag. Miroslav BERGER, lan,
Novo mesto, Krka 5
3. Vanja KOLENC, lanica,
Novo mesto, Dolenje Karteljevo 28
4. dr. Milena KRAMAR ZUPAN, lanica,
Novo mesto, V Ragov log 3
5. Gregor MACEDONI, lan,
Novo mesto, Drska 65 B
6. Mojca NOVAK, lanica,
Novo mesto, Školova ulica 3
7. Alojz TURK, lan,
Novo mesto, Zwitrova ulica 14
8. Matic VIDIC, lan,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 53
9. Marija ZUPAN I , lanica,
Cesta brigad 37, 8000 Novo mesto.
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S K L E P št. 22
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za komunalo in promet

1. Alojz TURK, predsednik,
Novo mesto, Zwitrova ulica 14
2. Ivan BUKOVEC, lan,
Novo mesto, Jak eva ulica 11
3. Anton DEŽELAN, lan,
Velike Brusnice 69 a
4. Marko HABJAN, lan,
Novo mesto, Foersterjeva ulica 5
5. Robert JUDEŽ, lan,
Novo mesto, Hladnikova ulica 3
6. Anton REPOVŽ, lan,
Srebrni e 2 a
7. Martina VRHOVNIK, lanica,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24
8. Miloš DULAR, lan,
Mali Slatnik 35
9. Zvonimir NOVAK, lan,
Novo mesto, Brod 33.
S K L E P št. 23
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odbor za okolje in prostor

mag. Franc BA AR, predsednik,
Dolž, Greben 10
Franc BEG, lan,
Novo mesto, Westrova ulica 8
mag. Miroslav BERGER, lan,
Novo mesto, Krka 5
Franc GOLE, lan,
Novo mesto, Tržiška ulica 10
Mijo KURPES, lan,
Gorenje Kamence 33
Jože Leonard KUKEC, lan,
Novo mesto, Na Tratah 21
Janez MALENŠEK, lan,
Novo mesto, Cegelnica 11
Andrej RESMAN, lan,
Novo mesto, K Roku 66
Marjan SOMRAK, lan,
Novo mesto, V Brezov log 1A.
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S K L E P št. 24
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odbor za gospodarstvo

Jože MIKLI , predsednik,
Novo mesto, Na Lazu 25
Milena BARTELJ, lanica,
Novo mesto, Jak eva ulica 3
Tomaž KOVA I , lan,
Novo mesto, Kraj eva ulica 18
Janez KRAMAR, lan,
Novo mesto, Krka 51
Janez LOBE, lan,
Mala Cikava 3a
Slavko MIHALI , lan,
Novo mesto, Ulica Pie in Pina Mlakarja 25
Mojca NOVAK, lanica,
Novo mesto, Školova ulica 3
Zvonimir NOVAK, lan,
Novo mesto, Brod 33
Rok VOVKO, lan,
Ratež 48 .
S K L E P št. 25

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za družbene dejavnosti

1. Slavko GEGI , predsednik,
Novo mesto, Ul. Danila Bu arja 22
2. Franc BEG, lan,
Novo mesto, Westrova ulica 8
3. dr. Jožica FABJAN, lanica,
Stopi e 51
4. Nežka IVANETI , lanica,
Novo mesto, Breg 15
5. dr. Milena KRAMAR ZUPAN, lanica,
Novo mesto, V Ragov log 3
6. Rafko KRIŽMAN, lan,
Novo mesto, Trdinova ulica 12a
7. Robert MALNAR, lan,
Gomile 9, 8321 Brusnice
8. Vid MERŠOL, lan,
Novo mesto, Kettejev drevored 44
9. Jiri VOLT, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 88.
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S K L E P št. 26
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za lokalno samoupravo

1. Tomaž KOVA I , predsednik,
Novo mesto, Kraj eva ulica 18
2. mag. Franci BA AR, lan,
Dolž, Greben 10
3. dr. Vida ADONI ŠPELI , lanica,
Novo mesto, Ulica talcev 14
4. Alojz DRAGAN, lan,
Petelinjek 12
5. Alojz GOLOB, lan,
Gornja Težka voda 1
6. Nežka IVANETI , lanica,
Novo mesto, Breg 15
7. Gregor KLEMEN I , lan,
Jugorje 17, 8321 Brusnice
8. Sabina LIPAR, lanica,
Novo mesto, Na Tratah 16
9. Andrej RESMAN, lan,
Novo mesto, K Roku 66 .
S K L E P št. 27
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti

1. Dušica BALAŽEK, predsednica,
Novo mesto, Cesarjeva ulica 20a
2. Ivan BUKOVEC, lan,
Novo mesto, Jak eva ulica 11
3. Avgust FINK, lan,
Novo mesto, Smre nikova ulica 20
4. Rafko KRIŽMAN, lan,
Novo mesto, Trdinova ulica 12 a
5. Janez MALENŠEK, lan,
Novo mesto, Cegelnica 11
6. Andrej RESMAN, lan,
Novo mesto, K Roku 66
7. Duško SMAJEK, lan,
Novo mesto, Poganška ulica 11
8. Bojan TUDIJA, lan,
Novo mesto; Pot v gaj 40
9. Milena TUDIJA, lanica,
Novo mesto, Šmihel 74.
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S K L E P št. 28
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Komisijo za medob insko in mednarodno sodelovanje

1. Miloš DULAR, predsednik,
Mali Slatnik 35
2. Matjaž ENGEL, lan,
Oto ec, Dobrava 56
3. Leopold GANTAR, lan,
Novo mesto, Rozmanova ulica 32
4. Rafko KRIŽMAN, lan,
Novo mesto, Trdinova ulica 12a
5. Boris POTO AR, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 92
6. Anton PROGAR, lan,
Novo mesto, Voran eva ulica 16
7. Jiri VOLT, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 88.
S K L E P št. 29
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
Komisijo za priznanja in nagrade v sestavi:
1. Rafko KRIŽMAN, predsednik,
Novo mesto, Trdinova ulica 12a
2. Franc BEG, lan,
Novo mesto, Westrova ulica 8
3. Slavko GEGI , lan,
Novo mesto, Ul. Danila Bu arja 22
4. Bojan KEKEC, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 2
5. Sonja RESMAN, lanica,
Novo mesto, K Roku 66
6. Marijan ŠPILAR, lan,
Novo mesto, Šegova ulica 10
7. Martina VRHOVNIK, lanica,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24.
S K L E P št. 30
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Komisijo za vloge in pritožbe

1. Zvonimir NOVAK, predsednik,
Novo mesto, Brod 33
2. Dušica BALAŽEK, lanica,
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Novo mesto, Cesarjeva ulica 20a
3. Ivan BUKOVEC, lan,
Novo mesto, Jak eva ulica 11
4. Jožef JAZBEC, lan,
Novo mesto, Maistrova ulica 20
5. Slavko MATKO, lan,
Gabrje, Portoroška ulica 7
6. Dolores MODIC, lanica,
Ratež 9 b, 8321 Brusnice
7. Matic VIDIC, lan,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 53.
S K L E P št. 31
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto imenuje
v sestavi:

Odbor za mladino

1. Matic VIDIC, predsednik,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 53
2. Milena BARTELJ, lanica,
Novo mesto, Jak eva ulica 3
3. Darja GANTAR, lanica,
Novo mesto, Rozmanova ulica 32
4. Ika HABJAN, lanica,
Novo mesto, Bršljin 42
5. Tomaž KOVA I , lan,
Novo mesto, Kraj eva ulica 18
6. Janez MEDLE, lan,
Vel. Brusnice 100
7. Ivan Šašek, lan,
Pangr Grm 11
8. Jiri VOLT, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 88
9. Silvester VRHOVNIK, lan,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 102.
S K L E P št. 32
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto

1.

imenuje
v sestavi:

Nadzorni odbor Mestne ob ine Novo mesto

1. Elizabeta GRILL, predsednica,
Novo mesto, Na Tratah 13
2. mag. Damir DELI , lan,
Novo mesto, Voran eva ulica 13
3. dr. Boris DULAR, lan,
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Smolenja vas 41
4. Marija MOŽE ŠENI AR, lanica,
Dolž, Jesenovec 42
5. Ana PONIKVAR, lanica,
Bir na vas 55 A
6. Stanislav ZALAR, lan,
Novo mesto, Na hribu 100
7. mag. Renata ZUPAN I , lanica,
Novo mesto, Ko evarjeva ulica 10 b.
2.
Sklep za ne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(vsi sklepi: 20 ZA, 0 PROTI)

K 4. to ki
Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
1.
lanice in lani ob inskega sveta so na 3. seji ob inskega sveta dne 23. 12. 2010 prejeli
pisne odgovore
na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na 2. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1.

9003-1/2010/1

2.

9003-1/2010/3

3.

9003-1/2010/4

Problematika ogledala na križiš u Šmihelske ceste in ulice Ob
Težki vodi (nevarno vklju evanje vozil)
Pobuda za uvrstitev to ke pobude in vprašanja na za etek
obravnav sej ob inskega sveta
E-gradivo in racionalizacija poslovanja

2.
lanice in lani ob inskega sveta so na 3. seji ob inskega sveta dne 23. 12. 2010 podali
naslednje
pobude in vprašanja
1. Ivan Grill

9003-1/2010/5 Imenovanje komisije za športno dvorano
(ustno vprašanje) Pobuda, da se glede na dileme, ki so v javnosti prisotne v
zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novem mestu, ki bi
omogo ila možnost sodelovanja na evropskem prvenstvu v
košarki, ustanovi neka strokovna ekipa oz. komisija, ki bi
vklju evala stroko, da bi na podlagi temeljite razprave
pravo asno predlagala strokovno rešitev za odlo anje na
ob inskem svetu.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan: pobuda, ki je bila podana tudi na
prejšnji seji ob inskega sveta, je sprejeta, pripravlja se oblikovanje ustreznih odborov in
komisij glede možnosti lokacije in izgradnje športne dvorane in za pripravo pravo asnih
predlogov.
2. Matej Vidic
9003-1/2010/6 Silvestrovanje v romskem naselju Žabjek
(ustno vprašanje) Vprašanje, zakaj oz. s kakšnim namenom se je Mestna
ob ina Novo mesto letos odlo ila za organizacijo
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silvestrovanja tudi v romskem naselju Žabjak.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan, da ne gre za silvestrovanje, ampak za
prednovoletno sre anje, ko bo 30. 12. 2010 med 15. in 19. uro.
3. Gregor Macedoni
9003-1/2010/7 Zadolžitev ob ine
(pisno Vprašanje in pobuda županu, da svetnikom na naslednji seji
vprašanje/pobuda) predloži poro ilo, iz katerega bo razvidna komulativna
zadolžitev ob ine po Zakonu o financiranju ob in, sama
struktura skupne zadolžitve tako z navedbo nosilca,
namena kot višine posameznega posojila, najema oz.
poroštva.
Hkrati naj poro ilo vsebuje tudi podatke o najetih posojilih
same Mestne ob ine Novo mesto (finan na inštitucija,
ro nost, obrestna mera) ter okvirni izra un razlike med
trenutno zadolženostjo ob ine in maksimalno zadolženostjo
po dolo ilih Zakona o financiranju ob in in Pravilnika o
postopkih zadolževanja ob in. Zaželjeno je, da poro ilo
vsebuje tudi strategijo upravljanja oz. morebitnega
refinanciranja obstoje ih kreditov v letu 2011.
4. Gregor Macedoni
9003-1/2010/8 Otroško igriš e na Šegovi ulici
(pisna pobuda) Pobuda za izgradnjo otroškega igriš a na zeleni površini
med bloki na Šegovi ulici, ki je nadgradnja pobude staršev v
blokovskem naselju na Šegovi, kjer je med bloki velika
neizkoriš ena zelena travna površina ter da v bližini ni
nobenega primernega otroškega igriš a.
adoni
5. Dr. Vida Špeli
9003-1/2010/2 Odgovor na pobudo
(ustno vprašanje) Vprašanje: kako to, da ni odgovora na pobudo, podano na
2. seji ob inskega sveta za ustanovitev za asnega
delovnega telesa, ki je v zapisniku korektno povzeta, in v
povezavi z današnjim odgovorom na pobudo Ivana Grilla v
zvezi z organizacijo evropskega prvenstva v košarki, bi se v
ob ini moralo nekaj dogajati tudi na organizacijskem
podro ju, zato zadnji podaja predloga za ustanovitev
za asnega odbora in bi želela samo ustno informacijo
župana, kaj je na tem.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan, da bodo tako za izgradnjo športne
dvorane kot za organizacijo prireditve imenovani ustrezni pripravljalni odbori.
adoni
6. Dr. Vida Špeli
9003-1/2010/9 Število zaposlenih v ob inski upravi
(ustno vprašanje) Vprašanje o številu redno in za asno ali po pogodbi
zaposlenih v ob inski upravi MONM na dan 1. 1. 2010 in na
dan 31. 12. 2010 ter kolikšna je bila masa pla za
zaposlene na ista datuma.
adoni
7. Dr. Vida Špeli
9003-1/2010/10 Var evalni ukrepi
(ustno vprašanje) Vprašanje, ali so bili v letu 2010 pri vodenju ob ine oz. pri
delu ob inske uprave vzpostavljeni kakršnikoli var evalni
ukrepi in e so bili, kateri in kakšen je rezultat teh
var evalnih ukrepov.
8. Mojca Novak
9003-1/2010/11 Izjava o neprimernosti športne dvorane eš a vas
(pisno vprašanje) Vprašanje, na podlagi katerih dejstev, razlogov temelji
županova izjava v medijih, da športna dvorana eš a vas –
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veledrom mi primerna za izvedbo evropskega prvenstva v
košarki.

9. Mojca Novak
9003-1/2010/12 Na rt dela ob inskega sveta
(pisna pobuda) Pobuda, da se pripravi na rt dela ob inskega sveta
(terminski in vsebinski) za leto 2011.
10. Mojca Novak
9003-1/2010/13 Oblikovanje prioritet investicij oz. projektov
(pisna pobuda) Pobuda za oblikovanje prioritet investicij oz. projektov v
Mestni ob ini Novo mesto v mandatnem obdobju zaradi
u inkovitejšega upravljanja investicij oz. projektov. Prioritete
v mandatu naj se vklju ijo v vsakoletne prora une, za enši
z letom 2011.
11. Slavko Gegi
9003-1/2010/14 Dotrajanost igral na igriš u pri OŠ Bršljin
(ustna pobuda) Vprašanje ali je zaradi dotrajanosti igral mogo a montaža
nadomestnih igral na igriš u pri OŠ Bršljin, ki je zelo
priljubljeno med mladimi družinami v tem delu mesta.
12. Slavko Gegi
9003-1/2010/15 Vris tekaških in sprehajalnih poti
(pisna pobuda) Pobuda, da se preveri možnost vrisa tekaških in
sprehajalnih poti.
(Primer: V mestu Novo mesto se zariše 30 cm široka pot
( rta) rumene ali zelene barve. Kjer take poti ne bi bilo
mogo e narisati, bi se smiselno povzelo, kje se spet za ne
oz. do kje je potrebno po gozdu oz. makadamu priti, da se
zarisana pot ( rta spet nadaljuje)).
13. Slavko Gegi
9003-1/2010/16 Brezži ni internetni dostop v mestnem jedru
(pisna pobuda) Pobuda, da se preveri možnost uvedbe brezži nega
internetnega omrežja v mestnem jedru Novega mesta.
Dostop do interneta bi bil mogo prek vseh naprav, ki
vsebujejo brezži ne vmesnike (prenosniki, mobilni telefoni,
dlan niki).
14. Slavko Gegi
9003-1/2010/17 Ograjen prostor za pse
(pisna pobuda) Pobuda, da se preveri možnost ureditve ograjenega in
vzdrževanega parka za treniranje, tekanje in socializacijo
psov brez vrvice. (Primer: Zraven Zupan i evega
sprehajališ a se uredi ograjen prostor velikosti 50m x 20m.
Velikost ograje 1,5 m z naslonom, namenjenim za vzgojo in
komuniciranje psov).
Alojzij Muhi , župan, je ugotovil, da je dnevni red seje iz rpan in da ni ve
razpravljavcev.

prijavljenih

Župan je vsem lanicam in lanom Ob inskega sveta, predstavnikom medijev, ob inske
uprave in ostalim prisotnim voš il prijetne in mirne boži ne praznike, estital k dnevu
samostojnosti in enotnosti ter zaželel obilo zdravja, osebnega zadovoljstva in uspehov v
novem letu 2011 ter spomnil, da prav na današnji dan mineva 20 let od plebiscita za
samostojno in neodvisno Slovenijo.
Župan se je zahvalil za sodelovanje in zaklju il sejo ob 16. 44 uri.
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Številka: 9001-13/2010
Datum: 23. 12. 2010

Zapisal
Darko Habjani ,
služba ob inskega sveta

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI

Seja je tonsko posneta
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