PREDLOG

ZAPISNIK
6. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 21. aprila
2011, 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.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.10 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 23 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. Naknadno se je seje
udeležilo 6 lanic in lanov tako, da je bilo skupaj prisotnih 29 lanic in lanov.
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 eno odsoten: dr. Borut Ron evi .
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− Borut Novak, direktor ob inske uprave,
− Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana,
− Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve,
− Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
− mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
− Darja Plantan, Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve,
− Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
− Judita Pirc, Kabinet župana,
− Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
1

−
−
−

Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko,
Darko Habjani , vodja službe ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
− predstavniki medijev,
− Dušan Granda, Topos, d.o.o. (pri 6. to ki),
− Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. (pri 6. to ki).
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so v skladu s poslovniškimi dolo ili na
klop pred sejo prejeli naslednja gradiva:
−
istopis dnevnega reda 6. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
− dodatno gradivo za 6. sejo – stališ a do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za sosesko Brod – Drage,
− dopolnilno tabelo k 9. to ki, ki je pomotoma izpadla pri pripravi fizi nega gradiva,
− gradivo za 13. to ko dnevnega reda: kadrovske zadeve, ki ga je pripravila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
− gradivo za 14. to ko dnevnega reda: odgovore na pobude in vprašanja, podane na 5. seji
ob inskega sveta ter
− poro ila delovnih teles Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.

K 1. to ki
Dolo itev dnevnega reda
I.
Umik to k z dnevnega reda
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je z dnevnega reda umaknil 6. to ko:
6. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za sosesko Brod –
Drage – druga obravnava.
Ivan Grill (proceduralni predlog, da se že sedaj odlo a o tem, da se imenovanje direktorjev
javnih zavodov pri to ki Kadrovske zadeve opravi s tajnim glasovanjem),
maq. Mojca Špec Poto ar (predlog, da se pri to ki kadrovske zadeve glasuje javno),
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je podal obrazložitev, da v skladu s 45.
lenom poslovnika predlog za tajno glasovanje lahko poda župan ali najmanj ena etrtina vseh
lanov ob inskega sveta).
II.
Celotni dnevni red
S K L E P št. 90
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave dolo il
dnevni red
6. seje ob inskega sveta
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
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2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne in 2. koresponden ne seje Ob inskega sveta
Mestne ob ine Novo mesto
3. Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto – druga
obravnava
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto – druga obravnava
5. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto
6. Dopolnjen osnutek odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za
»Turisti no obmo je Ždinja vas« – prva obravnava
7. Predlog odloka o zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto
2010 – predlog za skrajšani postopek
8. Seznanitev s poro ili o poslovanju javnih zavodov za leto 2010
9. Premoženjsko – pravne zadeve
9.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 4598/3,
k.o. Cerovec
9.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 2316/9,
k.o. 1491- Lakovnice
9.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 1117/1,
k.o. Bršljin
9.4 Predlog sklepa o zaznambi javnega dobra na nepremi ninah parc. št. 225/3 in
parc. št. 1189/5, obe k.o. Gotna vas
9.5 Predlog prve dopolnitve letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem
za leto 2011
9.6 Predlog prve dopolnitve letnega na rta pridobivanja nepremi nin za leto 2011
10. Predstavitev aktivnosti za izgradnjo mestne ve namenske dvorane Portoval in za
pristop k soorganizaciji Eurobasketa 2013
11. Predlog za nabavo prenosnih ra unalnikov za lane Ob inskega sveta
12. Kadrovske zadeve
12.1 Predlog sklepa za imenovanje direktorja javnega zavoda Agencija za šport
Novo mesto
12.2 Predlog sklepa za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek
Teater
12.3 Predlog sklepa za imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Novo mesto
12.4 Predlog sklepa za imenovanje lanov – predstavnikov ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo
12.5 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika Mestne ob ine Novo mesto v
Svet Šolskega centra Novo mesto za dokon anje mandata 2008-2012
12.6 Predlog sklepa za imenovanje lana Nadzornega odbora Mestne ob ine
Novo mesto
12.7 Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Šmihel
13. Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
(24 ZA, 0 PROTI)
III.
Sprejem po skrajšanem postopku
S K L E P št. 91
Na predlog Alojzija Muhi a, župana Mestne ob ine Novo mesto, je ob inski svet v skladu z
dolo ili 92. lena poslovnika brez razprave sprejel
sklep
o obravnavi odloka po skrajšanem postopku
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Ob inski svet bo to ko
7. Predlog odloka o zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto
2010 – predlog za skrajšani postopek
obravnaval po skrajšanem postopku.
(23 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skupna obravnava posameznih to k dnevnega reda
S K L E P št. 92
Ob inski svet je na predlog župana in v skladu z dolo ili drugega odstavka 29.
poslovnika sprejel
sklep
o skupni obravnavi to k

lena

Zaradi podobnosti ali povezanosti vsebin posameznih bo Ob inski svet v skladu z 29.
lenom Poslovnika opravil skupno obravnavo za:
−
−
−

to ke 4. in 5. dnevnega reda,
podto ke 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4 ter
podto k 10.5 in 10.6

tako, da se opravi skupna obravnava to k in lo eno glasovanje v primeru podanih
pripomb in spreminjevalnih predlogov.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 2. to ki
Pregled in potrditev
zapisnika 5. redne in 2. koresponden ne 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 5. redne seje in 2. koresponden ne seje ob inskega sveta.
S K L E P št. 93
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi
potrdil
1.
Zapisnik 5. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 10. 3. 2011 v
predloženi vsebini.
2.
Zapisnik 2. koresponden ne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je
potekala od 22. do 25. marca 2011, v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 3. to ki
Predlog odloka
o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto – druga obravnava
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku, pred sejo še poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za
komunalo in promet ter Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ili s sej delovnih teles sta na seji podala:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet,
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Macedoni (pripravlja se razpis iz strukturnih skladov za ob insko javno razsvetljavo,
zato bi bilo potrebno to izkoristiti; predlog, da se ob razpisu za izvajalca te javne službe
nekako opredeli, da se lahko v asu trajanja pogodbe s strani MO NM odlok spremeni in da ta
sprememba odloka vpliva na obstoje e izvajanje javne službe; predlog podaja kot pobudo in
ne kot amandma; razmisli naj se o temu, da se da koncesijo javnemu podjetju),
Bojan Kekec (obrazložitev zakaj odloka ne bo podprl),
Matic Vidic (pripraviti program za var evanje z energijo),
Ivan Grill (o tako pomembni temi se odlo a s pomanjkljivimi informacijami; veljalo bi, da bi se
to ka danes preložila in da bi se na takšno obravnavo povabilo strokovnjake).
Na razpravo in posredovane pobude je na seji odgovoril mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za
komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo.
Bojan Kekec (replika: ob ina lahko to opredeli kot svojo gospodarsko javno službo in z
odlokom podeli dela javnemu podjetju Komunala).
S K L E P št. 94
Ob inski svet je po razpravi sprejel

ODLOK

o urejanju javne razsvetljave v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 5 PROTI)

K 4. in 5. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo
mesto – druga obravnava
Predlog odredbe
o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto
Gradivi – predlog odloka in predlog odredbe so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo še poro ilo delovnega telesa ob inskega
sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet.
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Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podal:
Alojz Turk, predsednik Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Ob inski svet je brez razprave v paketu sprejel
S K L E P št. 95
Ob inski svet je sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
S K L E P št. 96
Ob inski svet je sprejel

ODREDBO

o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto v predloženi vsebini
(27 ZA, 0 PROTI)

K 6. to ki
Dopolnjen osnutek odloka
o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za »Turisti no obmo je Ždinja vas« – prva
obravnava
Gradivo – dopolnjen osnutek odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo še poro ili delovnih teles ob inskega sveta,
in sicer Odbora za komunalo in promet, Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
gospodarstvo.
Uvodne informacije sta na seji podali Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor, in Mateja
Kaudek, Topos, d.o.o.
Poro ilo s sej delovnih teles sta na seji podala:
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet ter
Jože Mikli , predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Resman ( e se primerja OPPN Brod Drage in OPPN Ždinja vas je pri obveznostih
investitorja v Ždinji vasi prišlo do izpada nekaterih stroškov, ki prav tako bremenijo investitorja
(stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada
prometa, ki bi zaradi tega nastali) OPPN pri Brod Drage, kjer stroške izgradnje vodovoda,
kanalizacijske in cestne infrastrukture vklju no z javno razsvetljavo v celoti nosi investitor; to je
razlika med tema dvema OPPN; ali imamo ista ali razli na merila),
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Bojan Kekec (pomislek o tem kako se to vklaplja v prostor, kjer gre za vinogradniško podro je,
ki ga sicer zelo varuje in v ta prostor ne sodi zabaviš ni park; 23. len govori o vodovodu (0,2
litra na sekundo je premalo, za hidrantno omrežje pa se ve, da je predpis, da morata dva
hidranta dajati 5 litrov na sekundo, s tem da tlak ne pade pod 3 bare); v Ždinji vasi pa je vrtina,
ki ima izdatnost 1 liter na sekundo; strinjanje s pomisleki A. Resmana; kdo bo financiral
vodovod z Ždinje vasi; jasno je treba povedati, da tisti, ki je prišel tukaj nekaj zaslužiti, mora v
infrastrukturo tudi nekaj vložiti in da mora investitor zgraditi vodovod; v odloku je npr.
napisano, da so priporo ljiva led svetila, kar je v nasprotju s prej sprejetim odlokom o javni
razsvetljavi pri emer gre za dva nasprotujo a si elementa),
Ivan Grill (ni izdelane strategije razvoja Novega mesta; ne bi si smeli dopustiti, da bi v takem
odloku dopuš ali še možnost ene športne dvorane; v Novem mestu imamo že dva konjeniška
centra; sedaj pa ga na rtujete še tukaj; zadeva je, kar se ti e umeš enosti v prostor ve kot
vprašljiva; v odloku mora biti napisano, kaj vse bo strošek investitorja, ne pa da se bo ez
nekaj let prešlo na breme ob inskega prora una),
Ivan Bukovec (kakšno je mnenje zavoda za varovanje kulturne dediš ine, ker gre za obmo je
Trške gore; za katero se je vedno govorilo, da bo vinogradniško obmo je in ne zazidljivo; pri
Qlandiji je investitor sam financiral infrastrukturo).
Na razpravo in posredovane pobude je na seji odgovorila Mojca Tav ar, vodja Oddelka za
prostor.
S K L E P št. 97
Ob inski svet je po razpravi sprejel

1.

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je obravnaval in potrdil
dopolnjen osnutek Odloka
o podrobnem prostorskem na rtu Turisti no obmo je Ždinja vas.
2.
Pripombe in predlogi ob inskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem na rtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09in 80/10-ZUPUDPP) zavzeti stališ a.
Sprejeta stališ a do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga
prostorskega akta.
(18 ZA, 7 PROTI)

K 7. to ki
Predlog odloka
o zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010 – predlog za
skrajšani postopek
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter pred sejo poro ila delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za
dav no politiko, prora un in finance, Odbora za okolje in prostor, Odbora za komunalo in
promet, Odbora za gospodarstvo ter Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodne informacije je na seji podala Darinka Redling, vodja Oddelka za dav no politiko,
prora un in finance.
7

Poro ila s sej delovnih teles so na seji podali:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor, s skupne seje Odbora za okolje in
prostor ter Odbora za komunalo in promet,
Jože Mikli , predsednik Odbora za gospodarstvo,
Slavko Gegi , predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi je sodeloval:
Ivan Grill (to je dokument, ki izkazuje kako se je delalo v lanskem letu; dokument kaže realno
podobo lanskega leta in to je izraz dometa sposobnosti in zmožnosti MO NM; zato se bo
verjetno tudi v naslednjem letu, ko se bo tak dokument sprejemal, pa tudi že letos ob
rebalansu izkazalo, da je bil prora un prenapihnjen in nerealen; navedba da se je ustvaril
presežek je v bistvu denar, ki se ga je sposodilo, za kar se je pla alo 46.000 eur obresti in se
ga ni uspelo porabiti; e je to racionalno, je še marsikaj drugega; to kaže, da se je na tem
podro ju delalo negospodarno, saj se kredita ni namensko uporabilo, reprogramiralo ali
odpla alo).
Na razpravo je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (kredita sta
bila namensko porabljena in namensko plasirana; presežek je bil ustvarjen iz drugih virov
sredstev in ne gre za neracionalno porabo).
S K L E P št. 98
Ob inski svet Mestne ob ne Novo mesto je po skrajšanem postopku sprejel
ODLOK
o zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010
v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 8. to ki
Seznanitev s poro ili o poslovanju javnih zavodov za leto 2010
Gradivo – seznanitev s poro ili o poslovanju javnih zavodov so lanice in lani ob inskega
sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo še poro ila delovnih teles
ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance, Odbora za
družbene dejavnosti in 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:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
Slavko Gegi , predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
Jože Mikli , predsednik Odbora za gospodarstvo.
Prijav k razpravi ni bilo.
Ob inski svet se je brez razprave seznanil in sprejel
S K L E P št. 99
8

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se je
seznanil
s poro ili o poslovanju javnih zavodov v Mestni ob ini Novo mesto za leto 2010.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 9. to ki
Premoženjsko pravne zadeve
9.1
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 4598/3, k.o.
Cerovec
9.2
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 2316/9, k.o.
1491- Lakovnice
9.3
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremi nini parc. št. 1117/1, k.o.
Bršljin
9.4
Predlog sklepa o zaznambi javnega dobra na nepremi ninah parc. št. 225/3 in parc. št.
225/3 in 1189/5, obe k.o. Gotna vas
Gradiva za premoženjsko pravne zadeve so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ilo delovnega telesa ob inskega
sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Ob inski svet je v skladu s sprejetim sklepom opravil skupno obravnavo 9.1, 9.2, 9.3 in 9.4
to ke.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Prijav k razpravi ni bilo.
Ob inski svet je brez razprave v paketu sprejel
S K L E P št. 100
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi ni parc. št. 4598/3, k.o. Cerovec
1.
2.

Ugotovi se, da nepremi nina parc. št. 4598/3, pot v izmeri 193 m2, ZKV 2452, k.o.
1489-Cerovec, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
Ukine se status javnega dobra na nepremi nini parc. št. 4598/3, ZKV 2452, k.o.
1489-Cerovec, z dovoljenjem za odpis navedene nepremi nine od vložka 2452 in
pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na
ime Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na
številka 5883288000.
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S K L E P št. 101
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi ni parc. št. 2316/9, k.o. 1491- Lakovnice
1.
2.

Ugotovi se, da nepremi nina parc. št. 2316/9, dvoriš e v izmeri 59 m2, ZKV 897, k.o.
1491-Lakovnice, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
Ukine se status javnega dobra na nepremi nini parc. št. 2316/9, ZKV 897, k.o. 1491Lakovnice, z dovoljenjem za odpis navedene nepremi nine od vložka 897 in pripis k
drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime
Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na številka
5883288000.
S K L E P št. 102
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi ni parc. št. 1117/1, k.o. 1491 Bršljin

1. Ugotovi se, da nepremi nina parc. št. 1117/1, pot v izmeri 207 m2, ZKV 1435, k.o.
1455-Bršljin, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
2. Ukine se status javnega dobra na nepremi nini parc. št. 1117/1, ZKV 1435, k.o. 1455Bršljin,, z dovoljenjem za odpis navedene nepremi nine od vložka 1453 in pripis k
drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime Mestna
ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na številka
5883288000.
S K L E P št. 103
o zaznambi javnega dobra
na nepremi ninah parc. št. 225/3 in 1189/5, obe k.o. Gotna vas
1.
2.

Ugotovi se, da nepremi nini parc. št. 225/3 in parc. št. 1189/5, obe k.o. 1485-Gotna
vas, predstavljata grajeno javno dobro lokalnega pomena.
Na nepremi ninah iz prve to ke tega sklepa se zaznamuje grajeno javno dobro
lokalnega pomena.
(28 ZA, 0 PROTI)

9.5
Predlog prve dopolnitve letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem za
leto 2011
9.6
Predlog prve dopolnitve letnega na rta pridobivanja nepremi nin za leto 2011
Gradivi za premoženjsko pravne zadeve so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v
sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ila delovnih teles ob inskega sveta,
in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance, Odbora za okolje in prostor ter Odbora
za komunalo in promet.
Ob inski svet je v skladu s sprejetim sklepom opravil skupno obravnavo 9.5 in 9.6 to ke.
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Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Poro ila s sej delovnih teles sta na seji podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poro ilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Prijav k razpravi ni bilo.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 104
1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
prvo dopolnitev
letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem za leto 2011
v predloženi vsebini.
2. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto soglaša z odtujitvijo nepremi nega
premoženja, ki je navedeno v prvi dopolnitvi letnega na rta razpolaganja z
nepremi nim premoženjem za leto 2011.
S K L E P št. 105
1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme
prvo dopolnitev
letnega na rta pridobivanja nepremi nega premoženjem za leto 2011
v predloženi vsebini.
2. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto soglaša s pridobitvijo nepremi nega
premoženja, ki je navedeno v prvi dopolnitvi letnega na rta pridobivanja
nepremi nega premoženja za leto 2011.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 10. to ki
Predstavitev aktivnosti za izgradnjo mestne ve namenske dvorane Portoval in za
pristop k soorganizaciji Eurobasketa 2013
Gradivo – predstavitev aktivnosti za izgradnjo mestne ve namenske dvorane Portoval in za
pristop k soorganizaciji Eurobasketa 2013 so lanice in lani ob inskega sveta prejeli
naknadno, pred sejo pa še 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, Odbora za družbene dejavnosti ter Odbora za gospodarstvo.
Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor ob inske uprave.
Poro ila s sej delovnih teles so na seji podali:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
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mag. Franci Ba ar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poro ilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Slavko Gegi , predsednik Odbora za družbene dejavnosti,
Jože Mikli , predsednik Odbora za gospodarstvo.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Grill (vprašanje: ali je MO NM že uspelo postati lastnik zemljiš oz. kako dale je ob ina
pri odkupu le-teh; brez lastništva se lahko zadeve nepredvidljivo dolgo zavle ejo; ali obstaja
kakšen neformalen interes investitorjev, ki bi bili na podlagi javno zasebnega partnerstva
pripravljeni pristopiti k temu projektu; pobuda, da je potrebno aktivnosti pospešiti),
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (s tremi lastniki zemljiš je dogovor, da so
pripravljeni zemljiš a prodati; potrebna je izdelava cenitve in ponuditi v odkup; interes za javno
zasebno partnerstvo oz. podelitev stavbne pravice obstaja; pripravil se bo razpis; ob inski svet
bo seznanjen s postopkom),
Gregor Macedoni (pozdravljanje lo itve izgradnje dvorane od same soorganizacije prvenstva;
jasno mora biti opredeljena prihodkovna struktura tega projekta; tistega, ki bi bil odgovoren za
bodo e upravljanje ni; dokler ne bo MO NM povedala, na kak na in bo svojo soodgovornost v
prihodnosti vodila, bo to težaven projekt; pri dvorani je klju ni del, na kar je opozorilo tudi
gospodarstvo, da ni jasne prihodkovne strukture; z besedilom 9. to ke naj se ustrezno dopolni
3. to ka; saj se daje bianco pooblastilo, da se sklene pogodba o organizaciji prvenstva kljub
temu, da govori 9. to ka o tem, da trenutna pogodba ni sprejemljiva; predlog, da se z nekaj
besedami povzame 9. to ko v 3. sklepu, ki govori o sklepanju pogodbe s KZS),
dr. Vida adoni Špeli (pohvala ob inski upravi, da se je že sestala tako s predstavniki
gospodarskih družb kot tudi z ministrom Igorjem Lukši em, vendar z gradiva ni razvidno, kaj
so povedali prvi in drugi sogovorniki, zato vprašanje direktorju kaj so rekli, ker je od tega lahko
odvisna usoda izgradnje dvorane; iz medijev ni jasno ali je župan podpisal pogodbo s KZS v
obliki, predstavljeni na ob inskem svetu ali ne; podpora predloga G. Macedonija, da ob inski
svet župana podpre v pogajanjih; proti organizaciji tega prvenstva in izgradnji dvorane, v
kolikor prej ne bo jasno zaprta finan na konstrukcija),
Bojan Kekec (ob inska uprava je ob inski svet obvestila z realnim stanjem ve namenske
dvorane, ki se bo gradila; upanje da se bo to nadaljevalo tudi naprej, ker gre za pomemben
projekt, pri katerem si ob ina ne more privoš iti popravnega izpita; iz gradiva je jasno samo to,
da ob ina ne more narediti dvorane sama; zadolževanje 8 mio EUR je nerealno; varianti sta
dve, in sicer državni razpis preko ministrstva oz. privatni kapital; ob ina si je nakopala veliko
nalogo in upanje, da se bo ob inska uprava potrudila, da se do dvorane pride; e se je ne bo
zgradilo sedaj, se je najbrž ne bo še veliko let);
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (štirje župani so dali pobudo, za spremembo
dolo il pogodbe in se bodo o tem pogajali s KZS),
Gregor Macedoni (predlog besedila dopolnitve 3. to ke: Mestna ob ina Novo mesto pristopi k
projektu organizacije predtekmovanj s KZS in FIBO, pri emer sklenitev trenutno predlagane
pogodbe s strani KZS za Mestno ob ino Novo mesto ni sprejemljiva).
Na razpravo in podana vprašanja je na seji odgovoril Borut Novak, direktor ob inske uprave.
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 106
1.
Pristop k projektu izgradnje ve namenske športne dvorane
Mestna ob ina Novo mesto pristopi k projektu izgradnje ve namenske športne dvorane
Portoval.
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2.
Izvedba projekta ve namenske športne dvorane Portoval
2.1 Projekt izgradnje ve namenske športne dvorane se izvede po sistemu javni
zasebnega partnerstva. Ob inska uprava Mestne ob ine Novo mesto pripravi
gradivo v zvezi z odlo anjem o izvedbi projekta izgradnje ve namenske športne
dvorane Portoval pod pogoji Košarkaške zveze Slovenije in FIBE po sistemu javnozasebnega partnerstva za sejo Ob inskega sveta v mesecu maju 2011.
2.2 So asno Mestna ob ina Novo mesto vodi aktivnosti za pridobitev potrebnih
zemljiš za gradnjo ve namenske športne dvorane Portoval in izvede postopke za
ugotovitev interesa za podelitev stavbne pravice v zvezi z izgradnjo objekta pod
pogoji Košarkaške zveze Slovenije in FIBE v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3.
Pristop k projektu organizacije predtekmovanj v projektu EUROBASKET 2013
Mestna ob ina Novo mesto pristopi k projektu organizacije predtekmovanj s
Košarkaško zvezo Slovenije in FIBE, pri emer sklenitev trenutno predlagane pogodbe
s KZS ni sprejemljiva za Mestno ob ino Novo mesto.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 11. to ki
Predlog za nakup prenosnih ra unalnikov za lane Ob inskega sveta
Gradivo – predlog za nakup prenosnih ra unalnikov za lane Ob inskega sveta so lanice in
lani ob inskega sveta prejeli pred sejo, prav tako pred sejo pa še poro ilo delovnega telesa
ob inskega sveta, in sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor ob inske uprave.
Poro ilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
Darja Gantar, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi so sodelovali:
Martina Vrhovnik (podpora predlogu, da se preide na elektronsko poslovanje; prvi odstavek
tega sklepa se mora dopolniti v tem smislu, da to ni od junija 2011, ampak, da bi se glasil:
Gradiva za sejo ob inskega sveta se objavlja izklju no v elektronski obliki, in sicer se na to
preide, ko bo sprejeta sprememba 22. lena poslovnika o delu ob inskega sveta; predlog
glede gradiva za lane delovnih teles, da se dejansko naredi izra un kaj to finan no pomeni za
lane delovnih teles zlasti tistih, ki se ne sestajajo mese no ampak enkrat ali dvakrat letno),
Tomaž Kova i (podpora pobudi; prej kot slej bodo vsi morali preiti na e-poslovanje; predlog:
predlog, da se doda možnost enkratnega nakupa ra unalnika),
Mojca Novak (ta odlo itev je stara že 10-12 let; ideja je dobra in jo podpira; pod enakimi pogoji
je potrebno ponuditi ra unalnike tudi lanom delovnih teles, ki niso svetniki; predlog, da se še
pogaja o ceni nakupa ra unalnika z enkratnim pla ilom; za tiste svetnike, kateri niso veš i
uporabe ra unalnika naj se naredi izobraževanje; ob inska uprava naj preide na eposlovanje),
Gregor Macedoni (to je velik korak naprej; pogoje odkupa ra unalnikov ob inskim svetnikom
prilagoditi tako, da se stimulira nakup z delom prihrankov na ra un gradiv (npr. tretjina cene iz
prihrankov),Slavko Gegi , Milena Bartelj in Matic Vidic (predlog za nakup iPad).
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Na razpravo in podane pobude sta odgovorila Borut Novak, direktor ob inske uprave in Vlado
Ga nik, vodja Službe za informatiko.
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 107
Gradiva za seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto se od junija 2011 oz. od
sprejema spremembe Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto objavlja
izklju no v elektronski obliki.
lanice in lani Ob inskega sveta, ki želijo kupiti prenosni ra unalnik, podpišejo z
dobaviteljem in Mestno ob ino Novo mesto tripartitno pogodbo o nakupu prenosnega
ra unalnika po ponudbi in o popla ilu kupnine z mese nim odpla evanjem od sejnin.
Po pla ilu zadnjega obroka preidejo prenosni ra unalniki v last lanic in lanov
Ob inskega sveta.
lanice in lani Ob inskega sveta, ki bodo uporabljali svoje prenosne ra unalnike,
pogodbe ne podpišejo, sejnine se jim izpla uje brez sprememb.
(27 ZA, 0 PROTI)

K 12. 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.
Bojan Kekec je v imenu svetniške skupine SDS umaknil predlog za tajno glasovanje.

12.1
Predlog sklepa za imenovanje direktorja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala:
Andrej Resman (moti vodenje kadrovskih zadev; nesprejemljivo je, da se ob tako dobrih
kadrih, ki so se javili na javni razpis, izbere (po osebnem prepri anju) najslabšo opcijo, ki nima
nobene prave strokovne povezave z dejavnostjo zavoda niti predhodnih izkušenj za vodenje
zavoda; glede izpolnjevanja razpisnih pogojev je vprašljiva izobrazba kandidata),
Gregor Macedoni (razpisni pogoji za nekatera zelo odgovorna delovna mesta v javnih zavodih
so izredno neenotni in nelogi ni; danes se javljajo nekateri dobri kadri, kar bi morala MO NM
izkoristiti).
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 108
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
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Sre ka VOVKA,
roj. 7. 9. 1967, dipl. ekonomista,
Novo mesto, Smre nikova ulica 24,
za direktorja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
za mandatno obdobje pet let.
Mandat direktorja nastopi 15. 5. 2011.
2.
Delovno razmerje se sklene za dolo en as za as trajanja mandata direktorja.
(20 ZA, 5 PROTI)

12.2
Predlog sklepa za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
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 razpravljal nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 109
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Matjaža BERGERJA,
roj. 31. 1. 1964, diplomiranega dramaturga,
Novo mesto, Ulica Marjana Kozine 14,
za ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek Teater Novo mesto
za mandatno obdobje pet let.
Mandat direktorja nastopi 1. 6. 2011.
2.
Delovno razmerje se sklene za dolo en as za as trajanja mandata direktorja.
(27 ZA, 0 PROTI)

12.3
Predlog sklepa za imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo
mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval:
Gregor Macedoni (predlog, da se tudi v GRC razmisli o združitvi obeh funkcij, in sicer
poveljnika in direktorja).
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Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 110
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Tomaža KOVA I A,
roj. 29. 11. 1972, dipl. ekonomista,
Novo mesto, Kraj eva ulica 18,
za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto
za mandatno obdobje štirih let.
Mandat direktorja nastopi 1. 6. 2011.
2.
Delovno razmerje se sklene za dolo en as za as trajanja mandata direktorja.
(19 ZA, 5 PROTI)

12.4
Predlog sklepa za imenovanje lanov – predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo
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 razpravljal nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 111
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
mag. Miroslava Bergerja, Novo mesto, Krka 5,
Štefana Davida, Novo mesto, Voran eva ulica 7,
Gregorja Macedonija, Novo mesto, Drska 65 B,
za lane – predstavnike ustanovitelja
v Svet javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(23 ZA, 0 PROTI)

12.5
Predlog sklepa za imenovanje predstavnika Mestne ob ine Novo mesto v Svet Šolskega
centra Novo mesto za dokon anje mandata 2008-2012
Uvodno obrazložitev je na seji podala mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni razpravljal nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 112
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
I M E N U J E
Boruta NOVAKA,
Bir na vas 43,
za lana – predstavnika Mestne ob ine Novo mesto
v Svet zavoda Šolski center Novo mesto
za dokon anje mandata sveta zavoda 2008 – 2012.
(20 ZA, 5 PROTI)

12.6
Predlog sklepa za imenovanje lana 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.
O predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni razpravljal nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 113
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Martina Kambi a, roj. 1957,
Stopi e 51 C,
za lana Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
za mandat 2010 – 2014.
(18 ZA, 4 PROTI)

12.7
Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Šmihel
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 razpravljal nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
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S K L E P št. 114
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
poda
pozitivno mnenje o
mag. Ireni Hla a in
Damirju Markovi u,
kot kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Šmihel.
Ob inski svet daje prednost pri imenovanju za ravnatelja mag. Ireni Hla a, sedanji
ravnateljici Osnovne šole Šmihel.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 13. to ki
Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
1.
lanice in lani ob inskega sveta so na 6. seji ob inskega sveta dne 21. 4. 2011 prejeli
pisne odgovore
na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na 5. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9003-1/2010/7
9003-1/2010/18
9003-1/2010/46
9003-1/2010/47
9003-1/2010/48
9003-1/2010/50
9003-1/2010/51

8.
9.
10.

9003-1/2010/52
9003-1/2010/53
9003-1/2010/54

11.
12.
13.

9003-1/2010/55
9003-1/2010/56
9003-1/2010/58

Zadolžitev ob ine
iš enje plo nikov in kolesarskih stez
Ugotavljanje škode, nastale pri polaganju kabla T2
Emisije iz tovarne Ursa
Poro ilo o poslovanju podjetja Cerod
Gradiva za seje ob inskega sveta
Ureditev plo nika za pešce od križiš a Žabja vas do križiš a
Lo na
Evidenca nepremi nega premoženja Mestne ob ine Novo mesto
Ureditev prostora za ogled prostorskih aktov
Postavitev kontejnerjev za smeti za lo eno zbiranje odpadkov v
ulici Na skali
Premestitev EKO otoka na ulici Ob Težki vodi
Zamenjava usmerjevalnih tabel ulice Na skali
Ukinitev romske oddaje na lokalni televiziji Vaš kanal

2.
lanice in lani ob inskega sveta so na 6. seji ob inskega sveta dne 21. 4. 2011 podali
naslednje nove
pobude in vprašanja
1.

Matic Vidic
9003-1/2010/59 Ogled CeROD-a, ob inske uprave in inkubatorja
(ustna pobuda) Pobuda, da si lani in lanice Ob inskega sveta
ogledajo CeROD, ob insko upravo in inkubator.
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Dr. Vida adoni Špeli
9003-1/2010/60 Snemanje sej Ob inskega sveta Mestne ob ine
(ustna in pisna pobuda) Novo mesto
Pobuda, da se tonsko in video snema seje Ob inskega
sveta Mestne ob ine Novo mesto in da se posnetke
objavi na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto.
3. Ivan Bukovec
9003-1/2010/46 Ugotavljanje škode, nastale pri polaganju kabla T2
(ustna dopolnitev pobude) Nezadovoljen z odgovorom na pobudo o ugotavljanju
škode, nastale pri polaganju kabla T2. Pobuda se je
nanašala
na
možnost
ugotavljanje
kazenske
odgovornosti (kdo je opravil pregled po sanaciji in dal
dovoljenje za uporabo – inšpekcija, redarstvo?).
4. Matic Vidic
9003-1/2010/61 Snemanje sej Ob inskega sveta Mestne ob ine
(ustna pobuda) Novo mesto
Pobuda, da snemanje sej Ob inskega sveta izvede
Študentska organizacija Ljubljana (Šouvizija)..
5. Andrej Resman
9003-1/2010/62 Usklajenost semaforjev v križiš ih v Novem mestu
(ustna pobuda) Pobuda, da se uskladi delovanje semaforjev v križiš ih
v Novem mestu.
Alojzij Muhi , župan, je povedal, da se preverja in usklajuje prometne konice, ki se dnevno
spreminjajo.
2.

6.

7.

8.

Mag. Franci Ba ar
9003-1/2010/63 Odvoz kosovnih odpadkov
(pisna pobuda) Pobuda, da se odlaganje kosovnih odpadkov omeji na
dan pred odvozom in na dan odvoza do 12. ure; dan
odvoza naj bo ve krat letno, na nekaj lokacijah v ob ini
pa enkrat mese no, saj lokacije odlaganja kosovnih
odpadkov ne smejo biti smetiš a
Tomaž Kova i
za svetniško skupino SD Ustanovitev projektne skupine za vklju evanje
9003-1/2010/64 romske skupnosti
(pisna pobuda) Pobuda za imenovanje projektne skupine za
vklju evanje romske skupnosti, ki bi jo sestavljali vsi
relevantni deležniki iz razli nih podro ij ožjega okolja, in
sicer predstavniki javnih zavodov s podro ja sociale,
zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja ipd., romska
svetnica, predstavniki romske in lokalne skupnosti,
mediji ter nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na
tem podro ju.
Tomaž Kova i
za svetniško skupino SD Dokon anje objekta v Šmihelu za namene
9003-1/2010/65 trgovskega centra
(pisna pobuda) Pobuda oz. vprašanje glede pogovorov oz. dogovorov
med
ob ino
(županom)
in
lastniki
novega
nedokon anega objekta (HYPO BANKO) in starega
Cvetanovega objekta glede zagotavljanja osnovne
infrastrukture bivanjskega okolja Šmihela.
Krajevna skupnost Šmihel je v neenakem položaju
glede na ostale krajevne skupnosti Mestne ob ine Novo
mesto glede bivanjskih pogojev, ki negativno vplivajo
na kvaliteto življenja krajanov. V krajevni skupnosti
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9.

10.

11.

Šmihel namre ni ve je trgovine z živili, ki bi omogo ala
krajanom in potrošnikom dostop do oskrbe z razli nimi
izdelki. Krajani Krajevne skupnosti Šmihel nimajo
dostopa tako do izbire pri nakupih, kakor tudi ne do
bankomata, banke in pošte. Zato vprašanje Mestni
ob ini Novo mesto, ali potekajo pogovori med ob ino
(županom), lastniki novega nedokon anega objekta
(HYPO BANKO) in lastniki starega Cvetanovega
objekta glede dokon anja objekta v namene trgovskega
centra. Mnenje, da si je potrebno prizadevati za
uravnotežen razvoj mestnih etrti, kar je odgovornost
ob ine.

Tomaž Kova i
za svetniško skupino SD Ureditev plo nika ob Šmihelski cesti
9003-1/2010/66 Pobuda, da se aktivneje pristopi k urejanju
(pisna pobuda) plo nikov ob Šmihelski cesti, za kar je namenjenih
100.000,00 EUR v ob inskem prora unu za leto
2011
Tomaž Kova i
za svetniško skupino SD Pospešitev izgradnje Smre nikove ulice in uvedba
9003-1/2010/67 nadzora nad izgradnjo v planiranem roku
(pisna pobuda) Pobuda, da se pospeši aktivnosti za izgradnjo
Smre nikova ulica, ter da se uvede nadzor nad
izgradnjo v planiranem roku.
Mojca Novak
9003-1/2010/68 Racionalizacija delovanja javnih zavodov
(pisna pobuda) Pobuda za izdelavo elaborata za analizo stanja in
možnosti racionalizacije poslovanja javnih zavodov, kot
posledica združevanja v izbrani obliki z izra unom
stroškovne u inkovitosti – takojšnje in dolgoro ne.

*
Alojzij Muhi , župan, je ugotovil, da je dnevni red seje iz rpan in da ni ve
razpravljavcev.

prijavljenih

Župan je prisotnim estital k prihajajo ima državnima praznikoma in zaželel prijetne
velikono ne praznike.
*
Župan se je zahvalil za sodelovanje in zaklju il sejo ob 18.21 uri.

Številka: 9001-3/2011
Datum: 21. 4. 2011

Zapisal
Darko Habjani ,
služba ob inskega sveta

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI

Seja je tonsko posneta
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