ZAPISNIK
1. izredne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila 16. oktobra
2007, 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.
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 29. lena poslovnika ob inskega sveta, je bilo ob 16.11 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 28 lanic in lanov ob inskega sveta od 30 lanic in
lanov ob inskega sveta, da je ob inski svet v skladu s 44. lenom poslovnika sklep en, ter
da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno se je seje udeležila še ena lanica ob inskega sveta, tako da je bilo na seji
prisotnih skupaj 29 lanic in lanov ob inskega sveta.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
Ana Bilbija, Štefan David, dr. Boris Dular, Miloš Dular, Matjaž Engel, Ivan Grill, Zoran Grm,
Elizabeta Horvat, Zdenko Ivan i , Tadej Kapš, Franci Kek, Bojan Kekec, Gregor Klemen i ,
Janez Kramar, Rafko Križman, Tomaž Levi ar, Mojca Novak, Igor Perhaj, mag. Janez
Pezelj, Darinka Smrke, Sašo Stojanovi Len i , Cirila Surina Zajc, Jasna Šinkovec, Anton
Škerlj, Bojan Tudija, Alojz Turk, Martina Vrhovnik, Alojz Zupan i , mag. Adolf Zupan, Marija
Zupan i
Odsoten: dr. Boris Dular, ki je odsotnost opravi il pred sejo.
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− mag. Sašo Murti , direktor ob inske uprave,
− Igor Hrovati , vodja Oddelka za kmetijstvo in turizem,
− Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana,
− Darko Habjani , služba ob inskega sveta,
− Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.
c) ostali prisotni:
− predstavniki medijev.

Župan je v skladu s tretjim odstavkom 24. lena Poslovnika Ob inskega sveta obvestil
lanice in lane ob inskega sveta o razlogih za sklic izredne seje, ki so bili navedeni tudi v
sklicu seje.
Dolo itev dnevnega reda
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v sedemdnevnem poslovniškem roku
prejeli predlog dnevnega reda.
V skladu s 30. lenom poslovnika je ob inski svet najprej odlo al o dolo itvi dnevnega reda
1. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
S k l e p št. 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave potrdil naslednji
dnevni red
1. Izvolitev predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote
za volitve lanov državnega sveta
2. Dolo itev kandidata za lana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
(28 ZA, 0 PROTI)

K 1. to ki
Izvolitev predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto
v volilno telo 14. volilne enote za volitve lanov državnega sveta
Z gradivom s sklicem seje so lanice in lani ob inskega sveta v poslovniškem roku prejeli
zaprto listo predlaganih osmih (8) kandidatov za elektorje Mestne ob ine Novo mesto v
volilnem telesu 14. volilne enote za izvolitev lana državnega sveta.
Listo kandidatov je v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto v
volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana državnega
sveta (Uradni list RS, št. 91/2007) pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo o listi za lane Mestne ob ine Novo mesto v volilnem telesu 14.
volilne enote za izvolitev lana državnega sveta (elektorje).
Prijav za razpravo ni bilo.
S k l e p št. 2
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave potrdil
listo
predstavnikov (elektorjev) Mestne ob ine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote
za volitve lana državnega sveta:
1.
MATJAŽ ENGEL
Trška gora 187/a
Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SLAVKO GEGI
Novo mesto, Ulica Danila Bu arja 22
Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije – LDS
ZDENKO IVAN I
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 92
Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
GREGOR KLEMEN I
Jugorje 17
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
MILAN LAH
Novo mesto, Ragovska ulica 10
Predlagatelj: Demokratska stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
mag. SAŠO MURTI
Novo mesto, Šmihel 27
Predlagatelj: Zveza za Dolenjsko - ZZD
MARTINA VRHOVNIK
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24
Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka – SLS
MARIJA ZUPAN I
Novo mesto, Cesta brigad 37
Predlagatelj: Nova Slovenija - N.Si
(27 ZA, 0 PROTI)

K 2. to ki
Dolo itev kandidata za lana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
Z gradivom s sklicem seje so lanice in lani ob inskega sveta v poslovniškem roku prejeli
seznam predlaganih treh (3) kandidatov za lana državnega sveta.
Seznam kandidatov je v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Mestne ob ine Novo
mesto v volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana
državnega sveta (Uradni list RS, št. 91/2007) pripravila Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo o predlaganih kandidatih za lane državnega sveta.
V razpravi so sodelovali:
mag. Janez Pezelj, Mojca Novak, Tomaž Levi ar.
Bojan Kekec, kandidat za lana državnega sveta, je na seji podal odstopno izjavo od
kandidature za lana državnega sveta.
Kandidata za lana državnega sveta Alojz Muhi in mag. Adolf Zupan sta na seji na kratko
predstavila svoj program.
S k l e p št. 3
Ob inski svet se je seznanil z odstopom Bojana Kekca od kandidature za lana
državnega sveta ter ugotovil, da sta za lana državnega sveta dva (2) kandidata: Alojzij
Muhi in mag. Adolf Zupan.
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S k l e p št. 4
Ob inski svet je v skladu z drugim odstavkom 46. lena Poslovnika Ob inskega sveta
Mestne ob ine Novo mesto in 14. lenom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne ob ine
Novo mesto v volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev kandidata za
lana državnega sveta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
župana brez razprave sprejel
sklep
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto bo dolo il kandidata za
sveta s tajnim glasovanjem.
(26 ZA, 0 PROTI)

lana državnega

S k l e p št. 5
Ob inski svet je na predlog župana v skladu z drugim odstavkom 50. lena Poslovnika
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto in 14. lenom Pravil za izvolitev predstavnikov
Mestne ob ine Novo mesto v volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev
kandidata za lana državnega sveta za izvedo tajnih volitev za dolo itev kandidata za lana
državnega sveta brez razprave sprejel
sklep
o dolo itvi komisije za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanje izida
Ob inski svet je

dolo

il

komisijo za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanja izida za dolo itev kandidata za
lana državnega sveta v sestavi:
Rafko Križman, predsednik,
Anton Škerlj, lan,
mag. Janez Pezelj, lan.

(29 ZA, 0 PROTI)

Po dolo itvi komisije je predsedujo i ob 16.35 uri odredil petnajstminutni odmor za pripravo
tajnega glasovanja za dolo itev kandidata za državni svet.
Seja se je nadaljevala ob 16.50 uri.
Z ugotavljanjem prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na nadaljevanju seje prisotnih 29 lanic
in lanov ob inskega sveta ter da je seja sklep na.
Rafko Križman, predsednik komisije za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanja izida, je:
− obvestil ob inski svet, da je komisija pripravila vse potrebno za tajno glasovanje za
dolo itev kandidata za lana državnega sveta (glasovnice, zasloni, skrinjica);
− pojasnil na in glasovanja (glasovanje za enega od dveh kandidatov za lana državnega
sveta (obkroži se ime pred enim kandidatom);
− dolo il prostor za glasovanje (v sejni dvorani) ter
− dolo il as glasovanja (10 minut).
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S klicanjem prisotnih je bila lanicam in lanom ob inskega sveta vro ena glasovnica za
kandidata za lana državnega sveta ter vro ilo ozna eno na posebnem seznamu z
obkrožitvijo številke pred imenom in priimkom lana ob inskega sveta.
Po vro itvi glasovnic je predsedujo i dolo il desetminutni rok za tajno glasovanje ter po
opravljenem glasovanju odredil še nadaljnji desetminutni odmor za ugotavljanje rezultatov
tajnega glasovanja.
Tajno glasovanje je potekalo v sejni dvorani.
Po izteku asa, dolo enega za tajno glasovanje, je komisija pri ela z ugotavljanjem izidov
glasovanja v lo enem prostoru ter sestavila zapisnik o ugotovitvi rezultatov glasovanja.
Seja se je nadaljevala ob 17.03 uri.
Z ugotavljanjem prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 29 lanic in lanov
ob inskega sveta ter da je seja sklep na.
Rafko Križman, predsednik komisije za vodenje tajnega glasovanja in ugotavljanja izida, je
objavil izid glasovanja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

za dolo itev kandidata
Mestne ob ine Novo mesto za lana državnega sveta:
Število vseh lanov/ic ob inskega sveta
30
Število navzo ih lanov/ic ob inskega sveta
29
Število lanov/ic, ki so prejeli glasovnice
29
Število oddanih glasovnic
29
Število neveljavnih glasovnic
¸
0
Posamezni predlagani kandidati so dobili naslednje število glasov:
Alojzij Muhi
17 glasov
mag. Adolf Zupan
12 glasov

Za razpravo o podanih poro ilih komisije o rezultatih glasovanja ni bilo prijavljenih
razpravljalcev.
S k l e p št. 6
Ob inski svet je brez razprave

POTRDIL

zapisnik komisije za tajno glasovanje in ugotavljanje izida za dolo itev
državnega sveta v predloženi vsebini.
(27 ZA, 0 PROTI)

lana

S k l e p št. 7
V skladu z dolo bami 15. lena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto
v volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana državnega
sveta je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na podlagi ugotovljenih rezultatov tajnega
glasovanja
dolo il
Alojzija MUHI A,
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roj. 13. 5. 1950,
stanujo ega Bir na vas 3, 8000 Novo mesto,
dipl. ekon.,
župan,
za kandidata Mestne ob ine Novo mesto za lana državnega sveta.

Seja je bila zaklju ena ob 17.06 uri.

Številka: 032-19/2007
Datum: 16. 10. 2007

Zapisal
Darko Habjani

Župan
Alojzij MUHI
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