ZAPISNIK
8. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 27.
septembra 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.
Pred za etkom seje je Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, predal besedo Rafku
Križmanu, podžupanu, ki je spregovoril o delu in življenju pred kratkim preminulega prof.
Jožeta Glonarja ter o njegovem izjemnem prispevku k razvoju športa v Novem mestu.
Ob inski svet je spomin na Jožeta Glonarja po astil z minuto molka.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 29. lena poslovnika ob inskega sveta, je bilo ob 16.10 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 25 lanic in lanov ob inskega sveta od 29 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 sta se seje udeležila še dva lana ob inskega sveta, in sicer Sašo Stojanovi
Len i ter Ivan Grill, tako da je bilo na seji prisotnih skupaj 27 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, Igor Perhaj, mag. Janez Pezelj, Darinka
Smrke, Sašo Stojanovi Len i , Cirila Surina Zajc, Jasna Šinkovec, Bojan Tudija, Alojz Turk,
Martina Vrhovnik, Alojz Zupan i ter Marija Zupan i (od to ke 4.1 naprej).
Odsotni: Mojca Novak, Anton Škerlj ter mag. Adolf Zupan, ki so odsotnost opravi ili 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,
Jože Florijan i , vodja Oddelka za pravne in splošne zadeve,
Igor Hrovati , vodja Oddelka za kmetijstvo in turizem,
mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za krajevne skupnosti in komunalne zadeve,
Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana,
Darja Plantan, vodja službe za investicije,
Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
Ivo Kuljaj, svetovalec župana,
Mojca Lenassi Malnari , Oddelek za pravne in splošne zadeve,
Darko Habjani , služba ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
−
−

mag. Franci Ba ar, predsednik Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
predstavniki medijev.

Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli naslednje
dopolnilno gradivo:
−
−
−
−
−
−
−
−

predlog istopisa dnevnega reda 8. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto,
gradivo k 3. to ki (pregled realizacije sklepov 7. seje Ob inskega sveta Mestne
ob ine Novo mesto),
gradivo k 4. to ki (poro ilo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja s
predlogi kadrovskih zadev),
gradivo k 4.9 to ki (pravila za izvolitve predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto v
volilno telo za volitve lana državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana
državnega sveta),
gradivo k 14. to ki (odgovori na pobude in vprašanja),
gradivo k 15.1 to ki (predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic neurja),
gradivo k 15.2 to ki (predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic požara) ter
poro ila delovnih teles k posameznim to kam.

K 2. to ki
Dolo itev dnevnega reda
V skladu s 30. lenom poslovnika je ob inski svet najprej odlo al o dolo itvi dnevnega reda
8. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
I.
Predlogi za umik to k z dnevnega reda
1.
Predlogi lanic in lanov ob inskega sveta
za umik to k z dnevnega reda
Tomaž Levi ar (predlog za umik 11.5 to ke – predlog sklepa o komunalnem prispevku za
gradnjo prizidka za potrebe Višje strokovne šole v Novem mestu, ker v posredovanem
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gradivu ni naveden nikakršen sklep o katerem bi se odlo alo oz. ob inska uprava sama
ugotavlja, da ne obstaja pravna podlaga za sprejem).
V razpravi o dnevnem redu so sodelovali:
Štefan David (predlog, da 11.5 to ka ostane na dnevnem redu; pojasnilo k predlogu sklepa o
oprostitvi pla ila komunalnega prispevka za gradnjo prizidka za potrebe Višje strokovne šole
v Novem mestu, saj gre za pomembno prostorsko rešitev za 700 dijakov in 900 študentov
višje strokovne šole; podobno se je ravnalo tudi pri oprostitvi pla ila komunalnega prispevka
pri drugih šolah; gre za prispevek Mestne ob ine Novo mesto k razvoju izobraževanja),
Tomaž Levi ar (pred leti so bili druga ni predpisi kot so danes; ko in e se bo sprejemal
odlok o pla ilu komunalnega prispevka Mestni ob ini Novo mesto, ki je sicer bil na eni
preteklih sej in se je do njega opredelilo negativno, je potrebno v njem opredeliti možnost
oprostitve pla ila komunalnega prispevka tudi za izobraževanje in še kakšno drugo podro je;
Mestna ob ina Novo mesto na eni strani lahko izraža naklonjenost do raznih akterjev razvoja
prostora s tem, da jih opravi uje nekih obveznostih, ki jih imajo, na drugi strani pa Mestna
ob ina Novo mesto zaradi tega ne more razvijati lastnih projektov),
Miloš Dular (predlog, da se svetnice in svetniki opredelijo do predloga pri to ki zato predlog,
da župan posreduje predlog na glasovanje) ter
Štefan David (za ta prizidek je leta 1980, ko se je gradil center bilo izdano enotno gradbeno
dovoljenje; to pomeni, da so bili tudi za ta trakt pla ani vsi prispevki; gre za projekt ve ob in;
podpora 18 ob in jugovzhodne Slovenije in tudi sveta ob in).
2.
Glasovanje
o umiku to k z dnevnega reda
S k l e p št. 130
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto z ve ino glasov proti
predloga za umik 11.5 to ke:

ni sprejel

predloga za umik 11. 5 to ke:
Predlog sklepa o komunalnem prispevku za gradnjo prizidka za potrebe Višje
strokovne šole v Novem mestu
z dnevnega reda 8. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
( 4 ZA, 17 PROTI)
Tomaž Levi ar je podal vprašanje, kaj se je zgodilo s to kami, ki jih je župan napovedal
meseca julija in zakaj jih ni na dnevnem redu.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je obvestil lanice in lane ob inskega
sveta, da to ke niso bile iz razli nih razlogov dodelane in bodo obravnavane na naslednjih
sejah ob inskega sveta.
II.
Dolo itev dnevnega reda
S k l e p št. 131
V skladu s 30. lenom poslovnika je ob inski svet odlo al o dolo itvi celotnega dnevnega
reda 8. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto in potrdil naslednji
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dnevni red
1. Ugotovitev sklep nosti
2. Dolo itev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto
4. Kadrovske zadeve
4.1
Predlog sklepa za potrditev mandata lanu ob inskega sveta
4.2
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega lana Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto
4.3
Predlog sklepa za imenovanje lanov sveta Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto
4.4
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
4.5
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Kulturnega centra Janeza Trdine
4.6
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda
Ciciban Novo mesto
4.7
Predlog sklepa za imenovanje upravnega odbora javnega gospodarskega
zavoda za turizem Novo mesto
4.8
Predlog sklepa za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
4.9
Predlog 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
4.10 Aktivnosti za imenovanje posebnega delovnega telesa ob inskega sveta
za spremljanje položaja romske skupnosti
5. Predlog odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini Novo mesto – druga
obravnava
6. Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto – druga
obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah –
predlog za skrajšani postopek
8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
predlog za skrajšani postopek
10. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega
sklada ob ine Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
11. Premoženjsko – pravne zadeve
11.1
Predlog druge dopolnitev letnega na rta pridobivanja in razpolaganja z
nepremi nim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2007
11.2
Predlog sklepa o odtujitvi dela nepremi nine parc. št. 951, k.o.Bršljin in
nepremi nin parc. št. 1111/4 in 1147/3, obe k.o. Daljni vrh, 1/6, 3/4, 78/2,
78/3, 79/1, 79/2, 79/3, 830/2, 830/2, 748/2, 748/3 in 750/2, vse k.o. Novo
mesto, 1061/3, 1071/6, 1071/8 in 1085/7, vse k.o. Bršljin
11.3
Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za pridobitev oz. razlastitev
delov nepremi nin parc. št. 404/21 ter 408/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu
11.4
Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1760/1, k.o.
Stranska vas in izvedba menjalne pogodbe
11.5
Predlog sklepa o komunalnem prispevku za gradnjo prizidka za potrebe
Višje strokovne šole v Novem mestu
12.
Predlog za razglasitev Mestne ob ine Novo mesto za obmo je brezgensko
spremenjenih organizmov
13.
Poro ila Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
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13.1
13.2

Poro ilo o nadzoru zaklju nega ra una Mestne ob ine Novo mesto 2006
Poro ilo o delu Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto za
obdobje marec-september 2007
14.
Vprašanja in pobude
15.
Razno
15.1
Predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic neurja
15.2
Predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic požara
(21 ZA, 0 PROTI)
III.
Predlogi za obravnavo in sprejem odlokov po skrajšanem postopku
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je predlagal obravnavo 7., 8., 9. in 10. to ke
dnevnega reda po skrajšanem postopku:
7.
8.
9.
10.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah –
predlog za skrajšani postopek
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
predlog za skrajšani postopek
Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega
sklada ob ine Novo mesto – predlog za skrajšani postopek

V razpravi o predlogu so sodelovali:
Tomaž Levi ar (Odbor za okolje in prostor oz. Odbor za komunalo in promet se je opredelil
do 9. to ke in bi bilo v redu slišati tudi ta stališ a; pomembno je opozoriti, da se preve krat
govori o neki asovni stiski; ti dogodki, kot je gradnja naselja so že zdavnaj znani in vedelo
se je, da morajo hiše imeti hišne številke in imena ulic; v bodo e se je potrebno temu
izogibati),
Gregor Klemen i (Odbor za komunalo in promet je pri 9. to ki sprejel enega od sklepov, in
sicer, da se omenjeni odlok sprejema po rednem postopku in ne po skrajšanem; odbor je
pogrešal to, da ni bilo navedenih vseh ostalih mogo ih možnosti, ki jih je strokovna komisija
pretehtala; iz gradiva se ni dalo razbrati ali je bila to edina možnost ali je bilo možnosti za
poimenovanje ve ) ter
Alojz Turk (Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog in prišel do zaklju ka, da podpira
skrajšani postopek in da hkrati predlaga županu, da se v ta odlok pozneje vklju ijo
poimenovanja sprehajališ
oz. še druga poimenovanja; strinjanje s potrebnim
poimenovanjem po zakoncih Mlakar; strinjanje z T. Levi arjem, da je potrebno reagirati
hitrejei; predlog, da se obravnava po skrajšanem programu).
Na razpravo sta na seji odgovorila Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto
(seznanjen z odlo itvijo odbora; glede na to, da je geodetska uprava v asovni stiski zaradi
poimenovanja novih ulic ter da je komisija o tem razpravljala in odlo ila, predlog da se ta
to ka uvrsti na dnevni red po skrajšanem postopku; soglasje za poimenovanje so podali tudi
njuni svojci in to je pretehtalo odlo itev, da gre predlog odloka na sejo po skrajšanem
postopku) in Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana (komisija je bila sestavljena iz
uglednih imen, ki je imela zelo malo asa; sestala se je samo enkrat; v nadaljevanju se bo
lotila strateške obravnave tega podro ja, ko bo ve asa; seznanjena s predlogom, da bi po
zakoncih Mlakar poimenovali ulico v centru mesta ali kaj drugega; pobuda bila tudi za
preimenovanje Novega trga, vendar vprašanje z vidika ekonomi nosti in strinjanja sedanjih
prebivalcev; svojci so se strinjali s podanim predlogom).
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S k l e p št. 132
Ob inski svet je na predlog župana sprejel
sklep
o obravnavi in sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Ob inski svet bo gradiva pod 7., 8., 9. in 10. to ko dnevnega reda obravnaval in
sprejemal po skrajšanem postopku, in sicer:
7.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah –
predlog za skrajšani postopek
(22 ZA, 0 PROTI)

8.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek
(24 ZA, 0 PROTI)

9.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu –
predlog za skrajšani postopek
(22 ZA, 0 PROTI)

10.

Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega
sklada ob ine Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
(22 ZA, 0 PROTI)

K 3. to ki
Pregled in potrditev zapisnika
7. redne seje ob inskega sveta
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
zapisnika 7. redne seje ob inskega sveta.
V razpravi sta sodelovala:
Ana Bilbija (predlog, da se v sklepu št. 113 na strani 32 definira pripombe in predloge
Odbora za dav no politiko, prora un in finance) in
Tomaž Levi ar ( e se pogleda zapisnike ob inskega sveta na spletni strani Mestne ob ine
Novo mesto, tam ni odgovorov na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov; predlog, da se to
uredi, ker gre za relativno preprosto zadevo).
S k l e p št. 133
Ob inski svet je po razpravi sprejel
1.
sklep
V zapisniku 7. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 12. 7.
2007 se dopolni sklep št. 113 tako, da se pika nadomesti z dvopi jem ter doda tekst:
−

zaskrbljenost nad nizko stopnjo realizacije prihodkov prora una Mestne ob ine
Novo mesto v prvem polletju 2007;
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−
−
−
−

potrebno je vzpostaviti vse aktivnosti za realizacijo sprejetih prora unskih
prihodkov;
potrebno je racionalizirati stroške;
da se takoj pri ne z aktivnostmi za pripravo rebalansa prora una Mestne
ob ine Novo mesto za leto 2007;
da se v bodo e pri realizaciji prora una prikaže tudi primerjava za preteklo
obdobje.
2.
P O T R D I L

zapisnik 7. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 12. 7. 2007 z
upoštevanjem dopolnitve pod to ko 1.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 4. to ki
Kadrovske zadeve
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Predlog sklepa za potrditev mandata lanu ob inskega sveta
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega lana Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje lanov sveta Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Kulturnega centra Janeza Trdine
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda
Ciciban Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje upravnega odbora javnega gospodarskega
zavoda za turizem Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega
gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
Predlog 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
Aktivnosti za imenovanje posebnega delovnega telesa ob inskega sveta
za spremljanje položaja romske skupnosti

Gradivo – poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogom
sklepa za odlo anje o kadrovskih zadevah za vse podto ke so lanice in lani ob inskega
sveta v skladu s poslovnikom prejeli pred sejo.

4.1
Predlog sklepa za potrditev mandata lanu ob inskega sveta
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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S k l e p št. 134
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez obravnave sprejel
SKLEP
o potrditvi mandata lanici ob inskega sveta
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je potrdil mandat
Mariji Zupan i , roj. 15. 4. 1953,
Novo mesto, Cesta brigad 37,
(25 ZA, 0 PROTI)
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine, je pozdravil Marijo Zupan i , novo lanico ob inskega
sveta, ji estital za potrditev mandata, ji zaželel uspešno delo ter povabil, da se polnopravno
pridruži pri delu ob inskega sveta v nadaljevanju seje.
4.2
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega lana Nadzornega odbora Mestne
ob ine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 135
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave
imenoval
Klavdijo PLANINC,
roj. 25. 7. 1965, Noovo mesto, Šegova ulica 8,
za lanico nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto.
(26 ZA, 0 PROTI)

4.3
Predlog sklepa za imenovanje lanov sveta Gasilsko reševalnega centra Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 136
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja
v svet Gasilsko reševalnega centra Novo mesto
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Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Martina BLAŽI A, roj. 22.10.1956, Ždinja vas 96,
Štefana DAVIDA, roj. 13. 7. 1955, Novo mesto, Voran eva ulica 7,
Ladislava VESELA, roj. 24.1.1967, Novo mesto, Brod 64,
za lane sveta javnega zavoda Gasilsko reševalnega centra Novo mesto kot
predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let.
(22 ZA, 2 PROTI)

4.4
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu
javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval Franci Kek (AS nikoli ni bila proti gledališ u, ampak za to, da nima
ob ina dveh javnih zavodov; ker je pa prišlo do dveh, je AS kljub temu še vedno za
gledališ e).
S k l e p št. 137
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je
1.
razrešil
Saša uki a, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma,
kot lana sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater.
2.
imenoval
Francija KEKA,
roj. 25. 1. 1954, Novo mesto, Šolska ulica 6,
za lana sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater
do konca poteka mandata svetu zavoda.
(23 ZA, 1 PROTI)
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4.5
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu
javnega zavoda Kulturnega centra Janeza Trdine
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 138
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je
1.
razrešil
Franca Pluta, Zalog 11,
kot lana sveta javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto.
2.
imenoval
Vinka OPALKA,
roj. 4. 4. 1946, Suhor 50,
za lana sveta javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
do konca poteka mandata svetu zavoda.
(23 ZA, 0 PROTI)

4.6
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda
Ciciban Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 139
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
pozitivno mnenje
k imenovanju Majde Kušer Ambroži
za direktorico javnega zavoda Ciciban Novo mesto.
(26 ZA, 0 PROTI)
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4.7
Predlog sklepa za imenovanje upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda za
turizem Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 140
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju upravnega odbora
javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
I.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je
imenoval
upravni odbor
javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
v sestavi:
Branka BADOVINAC Sen ar, roj. 15.1.1970, Novo mesto, Adami eva ulica 7,
Matjaž ENGEL, roj. 23.5.1970, Trška gora 187 a,
Matjaž PAVLIN, roj. 31.3.1965, Paha 4.
II.
Naloga upravnega odbora je priprava in sprejem statuta zavoda in predložitev le-tega
v soglasje ustanovitelju.
Rok za pripravo in sprejem statuta: 60 dni po oblikovanju upravnega odbora.
(22 ZA, 2 PROTI)

4.8
Predlog sklepa za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega gospodarskega
zavoda za turizem Novo mesto
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval:
Tomaž Levi ar (vprašanje: zakaj je potrebno imenovati v.d. direktorja zavoda, e je bilo
dovolj asa, da bi poskrbeli za svet zavoda, ki bi potem vodil postopek naprej in bi bili kmalu
pred imenovanjem direktorja).
Na razpravo je odgovoril Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (o imenovanju v. d.
direktorja dolo a 17. len odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem).
S k l e p št. 141
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi
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imenoval
Ivana Kuljaja, roj. 4. 6. 1954,
univ. dipl. novinarja,
za vršilca dolžnosti direktorja
javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
najve za dobo enega leta.
Vršilec dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto je
pooblaš en, da opravi vse potrebno za za etek dela zavoda.
(22 ZA, 0 PROTI)

4.9
Predlog 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
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala:
Alojz Turk (predlog, da se v 14. to ki teh pravil opredeli možnost dolo itve kandidata za
lana državnega sveta tudi s tajnim glasovanjem, kot do dopuš a poslovnik ob inskega
sveta; predlog, da se 14. len dopolni z dikcijo: »in tajnim glasovanjem, e to zahteva
dolo eno število svetnikov«) in
Alojz Zupan i (gradivo dobili šele na klop in predlog za natan nejšo obrazložitev principov
pravil; vprašanje: kdo je lahko izvoljen za kandidata na ob inskem svetu; ali je lahko kandidat
iz druge ob ine ali ne).
Darko Habjani , vodja Službe ob inskega sveta in Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sta v odgovoru podala temeljna na ela 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 (elektor Mestne ob ine Novo
mesto mora imeti bivališ e v Novem mestu; razpis za kandidate za elektorje je komisija že
posredovala).
V razpravi so sodelovali še:
Matjaž Engel (elektor lahko glasuje za kogarkoli v celi ob ini),
Sašo Stojanovi Len i (gre za elektorski na in volitev; predlog, da se ne zapira
predlagateljske pravice za kandidate za elektorje, ker imamo tudi romskega svetnika, ki ni
kandidiral na nobeni listi, in je s tem diskriminiran, naj bo predlagateljska pravica širša tako,
da lahko kandidate za elektorja v 5. lenu poleg list in strank predlaga vsaka svetnica in
svetnik v ob inskem svetu),
Elizabeta Horvat (vprašanje: ali ni v zakonu o državnem svetu dolo eno kdo so lahko poleg
list in strank predlagatelji; ne moremo iti ez nek dolo en nabor predlagateljev; lahko se
nabor oža, širi pa ne, e ni v skladu z zakonom).
S k l e p št. 142
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je po razpravi sprejel
I.
dopolnitve predloga pravil
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za izvolitve predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto v volilno telo za volitve lana
državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana državnega sveta:
− dopolni se 5. len tako, da se med predlagatelje kandidatov za elektorje doda besedilo
»ter lani ob inskega sveta« (15 ZA, 2 PROTI);
− dopolni se 14. len tako, da se pred zadnjo besedo dodata besedi »ali tajnim«
(20 ZA, 3 PROTI).
II.
PRAVILA
za izvolitve predstavnikov Mestne ob ine Novo mesto v volilno telo za volitve lana
državnega sveta ter za dolo itev kandidata za lana državnega sveta.
(23 ZA, 0 PROTI)

4.10
Aktivnosti za imenovanje posebnega delovnega telesa ob inskega sveta za
spremljanje položaja romske skupnosti
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (v skladu z Zakonom o romski skupnosti na novo dolo ena
posebna komisija za spremljanje romske skupnosti; komisija je na podlagi stališ a statutarne
komisije o sestavi novega delovnega telesa ob inskega sveta pozvala stranke in liste k
evidentiranje kandidatov in prejela samo osem predlogov od potrebnih devetih in samo dva
predloga kandidatov izmed svetnikov, zato bo komisija ponovno pozvala h kandidiranju za
imenovanje v to delovno telo).
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je pozval k odgovornemu evidentiranju
kandidatov za posebno delovno telo za spremljanje romske skupnosti, katerega opredeljuje
zakon.
S k l e p št. 143
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se je
seznanil
z aktivnostmi za imenovanje posebnega delovnega telesa ob inskega sveta
za spremljanje položaja romske skupnosti.

K 5. to ki
Predlog odloka
o nekategoriziranih cestah 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 pa še poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer
Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poro ilo delovnega telesa je na seji podal:
Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet.
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Ob inski svet je brez razprave sprejel

Sklep št. 144
ODLOK

o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(20 ZA, 0 PROTI)

K 6. to ki
Predlog odloka
o ureditvi cestnega prometa 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 pa še poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in sicer
Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poro ilo delovnega telesa je na seji podal:
Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet.
Sklep št. 145
Ob inski svet je brez razprave sprejel

ODLOK

o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 7. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah –
predlog za skrajšani postopek
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter na klop pred sejo še poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer
Odbora za dav no politiko, prora un in finance ter Odbora za komunalo in promet.
Poro ili delovnih teles sta na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance, ter
Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet.
S k l e p št. 146
Ob inski svet je brez razprave sprejel
1.
predlog
odloka o spremembah h in dopolnitvah
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Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)
2.
ODLOK
o spremembah h in dopolnitvah
Odloka o komunalnih taksah v Mestni ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 8. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo mesto –
predlog za skrajšani postopek
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter na klop pred sejo še poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Poro ili delovnih teles sta na seji podala:
Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor.
S k l e p št. 147
Ob inski svet je brez razprave sprejel
1.
predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo mesto
v prvi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)
2.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Ob ini Novo mesto
v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 9. to ki
Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
– predlog za skrajšani postopek
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter na klop pred sejo še poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer
Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.
Poro ili delovnih teles sta na seji podala:
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Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali:
Sašo Stojanovi Len i ( e se gleda na zadevo iz neke zgodovinske perspektivne,
pravzaprav predlog: predlagana Mlakarjeva ulica ne pove tistega, kar si mi želimo, ker je bilo
Mlakarjev kar nekaj in med njimi prav gotovo tudi kakšen narodni heroj ali morda tudi kak
znanstvenik; e ho emo to ulico posvetiti konkretnima osebama, bi morali re i, da se ulica
imenuje Pie in Pina Mlakarja),
dr. Boris Dular (podpora predlogu S. Stojanovi a Len i a o poimenovanju ulice v Ulica Pie in
Pina Mlakarja),
Tomaž Levi ar (pridružitev in podpora predlogu S. Stojanovi a Len i a; v preteklosti je bila
tudi namera MO NM, da pojasni zakaj se kakšna ulica kako imenuje, da na za etek ulice
namesti tablo, na kateri je krajša obrazložitev zakaj se ulica tako pa imenuje, zato v
razmislek predlog, da e Mestna ob ina Novo mesto ima te možnosti, se naj ta na rt v
prihodnje uporabi), ter
Alojz Turk (vprašanje: ali je za spremembo imena ulice zopet potrebno soglasje sorodnikov).
Na razpravo je na seji odgovorila Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana (razumevanje
pomislekov svetnic in svetnikov; z jezikovnega stališ a in na el komisije je bila odlo itev taka
kot je; pri predlagani spremembi imena bo lahko prihajalo do razli nih napa nih sklanjanj
imena ulice).
S k l e p št. 148
Ob inski svet je po razpravi sprejel

1.
spremembo
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu :
V 2. lenu se druga vrstica v prvi alineji spremeni tako, da se glasi:
»5. Ulica Pie in Pina Mlakarja«.
(20 ZA, 3 PROTI)
2.
predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu v prvi obravnavi
z upoštevanjem spremembe pod to ko 1.
(18 ZA, 0 PROTI)
3.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu v drugi obravnavi.
(21 ZA, 1 PROTI)
4.
Sklep
V ta odlok ali v drugi ustrezni akt se naj vklju i tudi poimenovanje sprehajališ
Novem mestu.

v
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K 10. to ki
Predlog odloka
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada ob ine Novo
mesto – predlog za skrajšani postopek
Gradivo – predlog odloka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku ter na klop pred sejo še poro ilo delovnega telesa ob inskega sveta, in
sicer Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
Poro ilo delovnega telesa je na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi je sodeloval:
Sašo Stojanovi Len i (glede na to, da je odbor razširil svoj predlog, se naj v strategiji
navede vsa stanovanjska gradnja; v zadnjem asu zelo naraš a cena zemljiš a v Mestni
ob ini Novo mesto).
S k l e p št. 149
Ob inski svet je po razpravi sprejel

1.
predlog

odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada ob ine
Novo mesto v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
2.
sklep
Ob inska uprava naj do konca leta 2007 pripravi strategijo stanovanjske gradnje v
Mestni ob ini Novo mesto z vidika gradnje stanovanj.
3.
ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada ob ine Novo
mesto v drugi obravnavi.
(24 ZA, 0 PROTI)
V razpravi so sodelovali:
Ana Bilbija (vprašanje: ali se je ob inski svet opredelil do predloga Odbora za dav no
politiko, prora un in finance o izdelavi strategije),
Tomaž Levi ar (ni se glasovalo tudi o predlogih Odbora za komunalo in promet in Odbora za
okolje in prostor pri prejšnjih to kah; ali so že avtomatsko upoštevani ali ne; delovna telesa
sprejmejo neke sklepe, do katerih se potem ob inski svet ne opredeljuje) ter
Gregor Klemen i (OKP je sprejel veliko sklepov, ki neposredno niso bili vezani na sprejem
odlokov in se o njih ni glasovalo).
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (sklepi delovnih teles so upoštevani pri prvi
obravnavi in ni potrebnega dodatnega glasovanja).
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K 11. to ki
Premoženjsko-pravne zadeve
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5

Predlog druge dopolnitev letnega na rta pridobivanja in razpolaganja z
nepremi nim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2007
Predlog sklepa o odtujitvi dela nepremi nine parc. št. 951, k.o.Bršljin in
nepremi nin parc. št. 1111/4 in 1147/3, obe k.o. Daljni vrh, 1/6, ¾, 78/2,
78/3, 79/1, 79/2, 79/3, 830/2, 830/2, 748/2, 748/3 in 750/2, vse k.o. Novo
mesto, 1061/3, 1071/6, 1071/8 in 1085/7, vse k.o. Bršljin
Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za pridobitev oz. razlastitev
delov nepremi nin parc. št. 404/21 ter 408/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu
Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1760/1, k.o.
Stranska vas in izvedba menjalne pogodbe
Predlog sklepa o komunalnem prispevku za gradnjo prizidka za potrebe
Višje strokovne šole v Novem mestu

Gradivo za vse podto ke 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
komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor.

11.1
Predlog druge dopolnitev letnega na rta pridobivanja in razpolaganja z nepremi nim
premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2007
Poro ila delovnih teles so za vse podto ke na seji podali:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance,
Gregor Klemen i , predsednik Odbora za komunalo in promet, ter
Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
V razpravi je sodeloval:
Tomaž Levi ar (v javnost je prišla informacija, da namerava ob ina najeti prostore na
Glavnem trgu; ali ob ina ni obvezana, ko najema prostore, tega uvrstiti v letni na rt
pridobivanja in razpolaganja z nepremi ninami).
Na razpravo je na seji odgovorila Mojca Lenassi Malnari , Oddelek za pravne in splošne
zadeve (na rt pridobivanja in razpolaganja z nepremi ninami govori o tem, da gre za prenos
lastninske pravice, kar v tem primeru najema ni, tako da vklju itev ni potrebna; niti po prej
veljavni uredbi niti po sedaj veljavnem zakonu).
S k l e p št. 150
Ob inski svet je po razpravi sprejel

1.
drugo dopolnitev
letnega na rta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2007

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in ob in (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in (Uradni list RS,
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št. 12/03 in 77/03) sprejme drugo dopolnitev letnega na rta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2007 v
predloženi vsebini.
2.
Zadolži se ob inske strokovne službe, da pripravljajo gradiva za odtujitve nepremi nin
za seje ob inskega sveta po enotni metodologiji (vpliv na prora un, priloge, itljive
grafi ne priloge itd).
(21 ZA, 0 PROTI)

11.2
Predlog sklepa o odtujitvi dela nepremi nine parc. št. 951, k.o.Bršljin in nepremi nin
parc. št. 1111/4 in 1147/3, obe k.o. Daljni vrh, 1/6, ¾, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 79/3, 830/2,
830/2, 748/2, 748/3 in 750/2, vse k.o. Novo mesto, 1061/3, 1071/6, 1071/8 in 1085/7, vse
k.o. Bršljin
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
S k l e p št. 151
Ob inski svet je brez razprave sprejel
sklep
o odtujitvi dela nepremi nin KO Daljni vrh KO Bršljin
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto soglaša z odtujitvijo dela nepremi nine
parc. št. 951 k.o. Bršljin in nepremi nin parc. št. 1111/4 in 1147/3, obe k.o. Daljni vrh,
1/6, 3/4, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 79/3, 830/2, 830/3, 748/2, 748/3 in 750/2, vse k.o. Novo
mesto, 1061/3, 1071/6, 1071/8 in 1085/7, vse k.o. Bršljin.
(20 ZA, 0 PROTI)

11.3
Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za pridobitev oz. razlastitev delov
nepremi nin parc. št. 404/21 ter 408/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
S k l e p št. 152
Ob inski svet je brez razprave sprejel
sklep
o ugotovitvi javne koristi
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel sklep o ugotovitvi javne koristi za
pridobitev oz. razlastitev delov nepremi nin parc. št. 404/21 in parc. št. 408/2, k.o.
Šmihel pri Novem mestu.
(22 ZA, 0 PROTI)
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11.4
Predlog sklepa za ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1760/1, k.o. Stranska vas
in izvedba menjalne pogodbe
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
S k l e p št. 153
Ob inski svet je brez razprave sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremi nini parc. št. 1760/2, KO Stranska vas
1. Ugotovi se, da je zemljiš e parc. št. 1760/2, cesta v izmeri 15 m2, grajeno javno
dobro.
2. Ukine se status javnega dobra na nepremi nini parc. št. 1760/2, cesta v izmeri 15
m2, KO Stranska vas in izrecno in nepogojno dovoli odpis te nepremi nine od vl.
št. 1061 KO Stranska vas in pripis te nepremi nine k vl. št. iste KO, pri kateri je že
vpisana lastninska pravica na pravno osebo: Mestna ob ina Novo mesto, Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, mati na številka: 5883288
3. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremi nini parc. št. 1760/2, cesta
v izmeri 15 m2, KO Stranska vas, se nepremi nina vklju i v program prodaje za leto
2007 in zanjo izvede postopek prodaje v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03). Zemljiš e se proda lastniku sosednjega zemljiš a.
4. Zemljiš i parc. št. 1014/3, dvoriš e v izmeri 191 m2 in parc. št. 1760/2, cesta v
izmeri 15 m2, obe KO Stranska vas, last Mestne ob ine Novo mesto, se zamenjata
za parc. št. 33/3, poslovna stavba v izmeri 19 m2 in zelenica v izmeri 179 m2, KO
Stranska vas, last Rimokatoliškega župnijstva Šmihel.
5. Vrednost nepremi nin dolo i izvedenec gradbene stroke.
(23 ZA, 0 PROTI)

11.5
Predlog sklepa o komunalnem prispevku za gradnjo prizidka za potrebe Višje
strokovne šole v Novem mestu
Uvodno obrazložitev je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
V razpravi so sodelovali:
Miloš Dular (podpora županovemu predlogu; že v letih 1998 oz. 1999 se je prerazporedilo
del sredstev, ki je bil namenjen za izgradnjo telovadnice in sprejet je bil sklep, ki je
srednješolskemu centru namenil ve sredstev za dvorano in tudi za normalen razvoj tega
centra; pridobi naj se sredstva, ki so na razpolago iz državnega nivoja; odnose z
ministrstvom za šolstvo je potrebno rešiti; e se je že potrebno odlo iti danes ali ez 6
mesecev ni vseeno, kdaj se o tem odlo a; naj se danes sprejeme sklep, še posebej e ni v
nasprotju z zakonom),
Tomaž Levi ar (vprašanje: o katerem sklepu se bo pravzaprav odlo alo: v gradivu jasno
piše, da za oprostitev komunalnega prispevka ne obstaja pravna podlaga; vprašanje kaj je
res in dokler se ne dobi odgovora od ministrstva; ni pravne podlage in nenavadno, da se
odlo a o ne em kar je nezakonito; naj ob inska uprava pove ali obstaja pravna podlaga ali
ne; vprašanje: ali se ne bo glasovalo o predlogu Odbora za dav no politiko, prora un in
finance),
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Alojz Turk (ker Odbor za okolje in prostor ni vedel za današnja županova stališ a, se je
odlo il po dokumentih, ki jih je imel na mizi; najprej naj se sprejme odlok o pla ilu
komunalnega prispevka; predlog sklepa župana ni jasno zapisan; župan naj oblikuje nekoliko
druga en sklep; za zakonitost sklepov odgovarja župan in v primeru nezakonitosti jih je
dolžan zadržati),
Elizabeta Horvat (strinjanje s tem, da ob ina pomaga šolskemu centru pri gradnji prizidka;
pomembno pa je, da je to na tak na in, da bo to najbolj ugodno tudi za Mestno ob ino Novo
mesto; hkrati je potrebno skrbeti tudi za premoženjske zadeve MO NM; vprašanje na kakšen
na in in iz kje se bodo ta sredstva, ki se jih bo dalo, nadomestilo),
Darinka Smrke (ves nesporazum izhaja iz obrazložitve uprave, da ob ina nima pravne
podlage za oprostitev pla ila komunalnega prispevka, vendar en odstavek prej piše, da
Zakon o prostorskem na rtovanju ob ini daje to možnost; ker v obstoje em odloku piše da
ob inski svet lahko odlo a o oprostitvah torej izjemah, mnenje, da so vse pravne podlage,
zato predlog, da v bodo e ob inska uprava bolj pretehtano piše svoje obrazložitve),
Štefan David (leta 1980 je bil šolski center zgrajen s samoprispevkom; zaradi pomanjkanja
denarja ni bil zgrajen prvi trakt, niti telovadnica, niti igriš e; delavnice so bile kasneje
zgrajene s posebnim združevanjem ostanka prihodkov od podjetij Dolenjske; pri izgradnji
telovadnice in adaptacije je bil komunalni prispevek vedno oproš en, zato ker je bilo leta
1980 izdano enotno gradbeno dovoljenje za celoten center; to pomeni, da so bile vse
komunalije tudi pla ane in poravnane; visokošolski center od upravne enote ni dobil
gradbenega dovoljenja zato ker ni dostavil sklepa ali je bil pla an komunalni prispevek),
Sašo Stojanovi Len i (ne ve se, kakšen je predlog sklepa; e sta odlok in zakon v
neskladju, je sklep samo eden: velja zakon; vedeti je treba ali se odlo a na zakonski podlagi
ali odlo amo protipravno) ter
Gregor Klemen i (leta 1980 se komunalni prispevek sploh še ni odmerjal, torej se takrat ni
ni esar pla alo; dejstvo je, da bo šolski center kljub temu, e komunalni prispevek ni pla an,
dobi gradbeno dovoljenje; zakaj se puš ati v negotovosti in raje po akati na nov odlok o
komunalnem prispevku, v katerem bo na generalni ravni dolo eno kdo bo oproš en; šolski
center lahko gradbeno dovoljenje dobi in gradi in bo potem pla al ali ne pla al, kar bo
dolo eno z novim odlokom).
Na razpravo so na seji odgovarjali mag. Sašo Murti , direktor ob inske uprave (odlok je bil
ve krat tar a spora tistih, ki so nasprotovali pla ilu komunalnega prispevka; na sodiš u se je
dostikrat dokazovalo, da ima ob ina prav; uradna zahteva poslana na Ministrstvo za okolje in
prostor zaradi uradnega pojasnila ali je odlok v skladu z zakonom in šele, ko se dobi uraden
odgovor od ministrstva, se bo pripravil nov odlok o komunalnem prispevku; odgovor bo
podlaga ali je dosedanji odlok bil primeren, da lahko na njegovi podlagi pripravimo drugega;
pravice in obveznosti državljank in državljanov na državni ravni ureja zakon, vendar je
potrebno zakon brati tako, da e ni izrecno nekaj z zakonom prepovedano, je dopustno),
Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor (zakon o prostorskem na rtovanju je za el veljati
konec aprila in je na novo uredil tudi opremljanje stavbnih zemljiš in komunalni prispevek in
v 83. lenu piše za kaj in za kakšen namen se komunalni prispevek ne rabi pla ati;
zakonodajalec je imel v mislih nov odlok, ki ga ob ina mora sprejeti v dolo enem roku; do
takrat pa se za odmero komunalnega prispevka uporablja trenutno veljavni ob inski odlok;
zadnji osnovni odlok je iz leta 20001 in ve krat spremenjen, nazadnje v letu 2005; ob inski
odlok navaja za kaj se ne pla a komunalni prispevek in v 15. lenu tudi dolo a: v posebnih
primerih lahko o konkretni višini komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom
odlo i ob inski svet s sklepom; v konkretnem primeru je šolski center zaprosil za odmero
komunalnega prispevka in z odlo bo odmerjen komunalni prispevek; po novem zakonu pa
upravna enota ne sme ve zahtevati od investitorja, ko zaprosi za gradbeno dovoljenje, da
se izkaže, da je že pla al komunalni prispevek, vendar ta podatek pridobi po uradni dolžnosti
od ob ine se pravi ali v petnajstih dnevih odlo i o odmeri in o pla ilu; torej e v petnajstih
dnevih ni bilo odgovora je šola gradbeno dovoljenje že dobila; zakon in odlok sta si v tem
primeru pa neskladna; lahko se tolma i tako ali druga e; e se opre samo na 15. len
odlok, lahko ob inski svet odlo i s sklepom kot je predlagal župan) in Mojca Lenassi
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Malnari , Oddelek za pravne in splošne zadeve (odlok ni v celoti v nasprotju z zakonom;
problem 15. lena je, da je precej nedolo en; edini problem lahko nastane, da se kasneje v
nov odlok ne bo opredelilo oprostitve tudi za izobraževalne institucije; to je edina dilema
sedaj za ob inski svet ali bo tudi kasneje tako odlo il; ne gre za nezakonitosti, ampak za
na elo enakosti).
S k l e p št. 154
Ob inski svet je po razpravi sprejel
sklep
o oprostitvi pla ila komunalnega prispevka
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel sklep o oprostitvi pla ila
komunalnega prispevka za gradnjo prizidka za potrebe Višje strokovne šole v Novem
mestu – trakt 1 na zemljiš ih parc. št. 470/15, 470/14 in 470/12, vse k.o. Šmihel pri
Novem mestu.
(18 ZA, 6 PROTI)
Na pripombo Tomaža Levi arja, zakaj se ne glasuje o predlogu Odbora za dav no politiko,
prora un in finance, je odgovoril župan, da je ugotovljeno, da je predlog odbora
kontradiktoren.

K 12. to ki
Predlog za razglasitev Mestne ob ine Novo mesto za
obmo je brezgensko spremenjenih organizmov
Gradivo – predlog za razglasitev Mestne ob ine Novo mesto za obmo je brezgensko
spremenjenih organizmov so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem
poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ilo Odbora za okolje in prostor.
Poro ilo Odbora za okolje in prostor je na seji podal Alojz Turk, predsednik.
Uvodne informacije je na seji podal Igor Hrovati , vodja Oddelek za kmetijstvo in turizem.
V razpravi sta sodelovala:
Alojz Zupan i (zadeva ni tako zelo enostavna kot se sliši; problem enoletnih rastlin, zato
nepodpora tej akciji) ter
Sašo Stojanovi Len i (Oddelek za kmetijstvo razmišlja progresivno in trajnostno; tudi
nekateri drugi predlogi so bili taki; pobuda, da naj oddelek s to politiko nadaljuje in razmišlja o
neki lastni strategiji, ki bo spodbujala ekološko pridelavo).
S k l e p št. 155
Ob inski svet je po razpravi sprejel

sklep
o razglasitvi Mestne ob ine Novo mesto
za obmo je brez gensko spremenjenih organizmov

1. Mestna ob ina Novo mesto pristopi k podpisu izjave Inštituta za trajnostni razvoj o
ob ini kot obmo ju brez gensko spremenjenih organizmov.
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2. Ob ina bo z namenom informiranja in izobraževanja širše javnosti in posameznih
ciljnih skupin, zlasti institucij na podro ju vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne
šole in srednje šole), podpirala izvedbo izobraževanj o nevarnosti GSO in pomenu
zdrave prehrane v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto in ostalimi strokovno usposobljenimi
službami.
3. Ob ina se v svojih strateških dokumentih (strategiji razvoja ob ine in podro nih
strategijah) dolgoro no zaveže proti gojenju GSO na celotnem obmo ju ob ine.
4. Ob ina predlaga tudi Skladu kmetijskih zemljiš in gozdov RS, da kot
zakupodajalec v svoje zakupne pogodbe, sklenjene, z zakupniki kmetijskih
zemljiš , vklju i dolo ilo, da se na kmetijskih zemljiš ih, ki so v lasti države oz.
sklada, ne gojijo gensko spremenjene rastline oz. ne uporabljajo GSO.
5. Ob ina poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, da imprej
zakonodajno uredi podro je ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi.
6. Z zgoraj navedenimi sklepi se seznanijo:
− vzgojno-izobraževalne organizacije na obmo ju MONM,
− Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
− Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
− Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije,
− Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine,
− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
− Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov RS,
− Inštitut za trajnostni razvoj.
(21 ZA, 1 PROTI)

K 13. to ki
Poro ila Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
13.1
Poro ilo o nadzoru zaklju nega ra una Mestne ob ine Novo mesto 2006
13.2
Poro ilo o delu Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
za obdobje marec-september 2007
Gradivo – poro ilo o delu nadzornega odbora Mesne ob ine Novo mesto 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.
Poro ilo delovnega telesa je na seji podala:
Ana Bilbija, predsednica Odbora za dav no politiko, prora un in finance.
V razpravi je sodeloval Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (strinjanje z
ugotovitvami Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto; informacija, da se že dela na
tem, da se pripombe upošteva in napake sanira; v postopku je notranji nadzor; obstaja že
prvo vmesno poro ilo).
S k l e p št. 156
Ob inski svet se je

seznanil
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−

s poro ilom Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto o nadzoru
zaklju nega ra una prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2006,
s poro ilom Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto o delu Nadzornega
odbora Mestne ob ine Novo mesto za obdobje marec – september 2007.

−

K 14. to ki
Vprašanja in pobude
I.
lanice in lani ob inskega sveta so na 8. seji ob inskega sveta dne 27. 9. 2007 prejeli pisne
odgovore na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na
prejšnjih sejah Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

032-7/2007-1320-123
032-7/2007-1320-124
032-7/2007-1320-125
032-7/2007-1320-126
032-7/2007-1320-127
032-7/2007-1320-128
032-7/2007-1320-130
032-7/2007-1320-131

9.

032-7/2007-1320-132

Parkiranje na Glavnem trgu
Pomo družinam ob rojstvu otrok
Poletni delovni as Knjižnice Mirana Jarca
lanarina za nenovomeš ane v Knjižnici Mirana Jarca
Parkovne klopi v gozdu Portoval
Parkiranje na bregu reke Krke na Loki
Uporaba objekta vrtca v Brezju
Odstranitev kioska v Kandiji
Strategija razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni
ob ini Novo mesto

II.
lanice in lani ob inskega sveta so na 8. seji ob inskega sveta dne 27. 9. 2007 podali v
ustni in pisni obliki naslednje pobude in vprašanja:
1.

Sašo Stojanovi
Len i
032-7/2007-1320-133
(ustno)

Arhitekturni javni nate aj – Novi trg 6
Vprašanje, za kaj se je odlo il župan pri potrditvi projektne
naloge za izvedbo javnega arhitekturnega nate aja za Novi trg
6 glede uporabne površine 9.000 m2 (pobuda strokovne
javnosti, naslovljena na župana) in ali bodo svetniki pred
podpisom urbanisti ne pogodbe seznanjeni z njeno vsebino oz.
predlog, da se to zgodi.

032-7/2007-1320-134 Aktivnosti za univerzitetno mesto
(ustno) Predlog, da župan do druge seje ob inskega sveta pripravi
poro ilo v zvezi z aktivnostmi Novega mesta, da postane
univerzitetno mesto, z opredelitvijo vloge države.
2.

Tomaž Levi ar
Prodaja objekta na Seidlovi cesti 1
032-7/2007-1320-135 Vprašanje in pobuda glede informacij o na rtovanju
(pisno in ustno) prodaje osrednje ob inske stavbe na Seidlovi cesti 1 in da
bo ob ina za prenovljenim delom Rotovža zgradila nov
objekt, kamor bo poleg 10 zaposlenih, ki delajo v rotovžu,
umestila še preostalih 90 svojih zaposlenih; vprašanje o
(so)lastništvu stavbe na Seidlovi cesti 1 (MORS) ter
pojasnilo o gradnji za Rotovžem.
032-7/2007-1320-136 Glavni trg 25
(pisno in ustno) Vprašanje: e je rešeno vprašanje lastništva prostorov v
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zgornji etaži stavbe Glavni trg 25 (nekdanji Barve-laki
oziroma Drogerie Markt) glede esar je v zadnjih letih
potekal »spor« z Mercatorjem; ali so prostori na Glavnem
trgu 25 sedaj formalno v lasti ob ine. e so v lasti ob ine,
kakšni so na rti župana glede uporabe teh prostorov v
prihodnosti? Zakaj ob ina ob o itni prostorski stiski za
svoje službe tamkaj za asno ne uredi svojih poslovnih
prostorov?
032-7/2007-1320-137 Sprehajalna pot ob Krki v mestnem jedru
(pisno in ustno) V veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je
mestnega jedra je predvidena tudi ureditev sprehajalne
poti po levem bregu Krke od obstoje ega Župan i evega
sprehajališ a do Parka EU.
Pobuda, da naj ob ina pridobi v last za ureditev te poti
potrebna zemljiš a, v najslabšem primeru pa preko
postopka razlastitve.
Vprašanje: kako ob ina sedaj vodi dogovarjanje z lastniki
zemljiš , kdaj bo za ureditev poti potrebne dele parcel
odkupila ali sklenila služnostno pogodbo ter kdaj bo pot
urejena.
032-7/2007-1320-138 Novogradnja na Smre nikovi ulici v Novem mestu
(pisno) Ob severnem robu Smre nikove ceste med križiš em s
Trdinovo ulico in vrtcem že desetletja stojijo barake garaže. Gre za izredno dragocen prostor, ki je danes
neprimerno in seveda preskromno izrabljen, obenem pa je
po mojih informacijah celo v lasti Mestne ob ine Novo
mesto - vsaj zemljiš e.
Vprašanje: kdo je dejansko lastnik parcele oziroma parcel,
na katerih stojijo navedene garaže, ter ali so lastniki
posameznih garaž zasebniki ali pa je to ob ina. Kako je to
urejeno v zemljiški knjigi?
Predlog/pobuda, da ob ina nagovori lastnike zemljiš , na
katerih stojijo garaže in tudi širše oziroma lastnike garaž,
e to pa ni ob ina, za pripravo lokacijskega na rta, ki bi
omogo il bolj kvalitetno ureditev prostora - izgradnja
podzemnih parkiriš , novi poslovni prostori (pisarne,
trgovine ipd) ter morebiti tudi nova stanovanja. K
realizaciji takega projekta bi ob ina lahko pritegnila svoje
podjetje Zarja, d.d., ki naj bi se ukvarjalo tudi s tovrstno
gradnjo. (Ob ina ima v rahli povezavi s to zadevo že
pripravljen tudi projekt »Ureditev Resslove ulice strokovne podlage« - številka projekta 41/97, ki ga je julija
1997 izdelalo podjetje Spina.)
032-7/2007-1320-139 Knjižni na kinoteka
(pisno) Vprašanje: po kakšnem klju u se Knjižnica Mirana Jarca
odlo a za nakupovanje filmov, koliko filmov je nakupila v
posameznih letih, odkar pa ustvarja svojo zbirko filmov,
kje knjižnica filme na DVD-jih in VHS kasetah kupuje; ali
ima knjižnica pripravljen seznam filmov, ki jih želi kupiti, je
ta seznam kje objavljen, ga je možno videti.
Predlog, da Knjižnica Mirana Jarca v povezavi s
strokovnjaki s podro ja filma pripravi seznam filmov, e ga
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seveda še nima, ki jih mora pridobiti, ter da za tem te filme
tudi prednostno kupuje.
Kakor je navada pri knjigah, da so mnoge v knjižnici pa v
tujih jezikih, menim, da je tudi pri zbirki filmov sprejemljivo,
da so filmi v tujih jezikih, predvsem v angleš ini, e pa
vseh ni mo pridobiti s slovenskimi podnaslovi.
032-7/2007-1320-140 Osvetlitev rotovža
(pisno) Ob prenovi rotovža je ob ina na njegovo glavno pro elje
namestila tudi dekorativno osvetlitev, a ta že dalj asa ne
deluje.
Predlog, da ob ina osvetlitev popravi oziroma pojasni
zakaj tega morebiti ne namerava storiti.
032-7/2007-1320-141 Brv preko Težke vode na Lebanovi ulici in vodenje
(pisno) infrastrukturnih vodov po novomeških mostovih
Pobuda, da ob ina prenovi oziroma po potrebi zgradi
novo brv preko Težke vode na Lebanovi ulici, ki bo
primerna tudi za kolesarje (brez stopnic).
Vprašanje: zakaj ob ina dovoli, da se infrastrukturni vodi
na vizualno povsem neprimeren na in vodijo po
novomeških mostovih, kakor je primer tudi na tem
mosti ku. Kdo daje soglasje k na inu vodenja
infrastrukturnih vodov?
032-7/2007-1320-142 Otroška igriš a 2007
(pisno) Vprašanje: zakaj ob ina v tem letu ni še ni esar naredila
na podro ju urejanja novih otroških igriš ali prenove
obstoje ih; kam bo vložila prora unska sredstva, katera
igriš a bo z njimi letos prenovila ter kje in kakšna igriš a
bo letos ob ina uredila na novo?
032-7/2007-1320-143 Narodni dom
(pisno) Vprašanje: kakšni so županovi na rti v zvezi z
nadaljevanjem prenove Narodnega doma - finan no,
asovno, organizacijsko ter kaj se pravzaprav dogaja z »
Ustanovo za Narodni dom«.
032-7/2007-1320-144 Ple nikov spomenik
(pisno) Ob Ljubljanski cesti v Bu ni vasi stoji spomenik NOB, ki je
delo Jožeta Ple nika. Spomenik je slabo vzdrževan.
Vprašanje: ali ob ina skrbi za ta spomenik oziroma kdo
nasploh v MO Novo mesto skrbi za spomenike NOB in za
ostala spominska obeležja.
032-7/2007-1320-145 Odkup in ureditev gradu Grm
(pisno) Vprašanje: kaj ob ina trenutno dela v zvezi z gradom
Grm, kako potekajo postopki nakupa gradu (stavbe in
zemljiš a), kako je s pripravo lokacijskega na rta.
032-7/2007-1320-146 Ureditev ali prodaja obmo ja ob Kandijskem križiš u
(pisno) Predlog in pobuda, da ob ina skupaj z drugimi lastniki na
obmo ju k.o. Kandija, parc. št. 164, 165, 166, 167, 168,
169, 171 nemudoma pristopi k pripravi lokacijskega
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na rta za preureditev obmo ja, saj se nudijo možnosti za
izgradnjo novega poslovnega objekta, v okviru katerega
bi bilo možno v podzemlju pridobiti tudi nova parkirna
mesta. V kolikor bi v projekt prenove obmo ja vklju ili tudi
del obstoje e pozidave, se nudijo možnosti za ve ji
projekt, ki bi moral biti zanimiv tudi za ob insko podjetje
Zarja, d.d. V kolikor ob ina ne namerava pristopiti k
realizaciji takega projekta, predlagam, da parcelo proda
interesentu za izvedbo pozidave, vsekakor pa pomaga pri
pripravi prostorskega akta.
032-7/2007-1320-147 Odgovori na svetniška vprašanja in pobude na spletni
(pisno) strani
Ponovitev pobude, da naj se odgovori na svetniška
vprašanja in pobude objavljajo ob zapisniku posameznih
sej ob inskega sveta in na na in, da bo enostavno
možno iskanje, obenem pa prosim za pojasnilo, zakaj
doslej to ni bilo storjeno.
032-7/2007-1320-148
Tomaž Levi ar
dr. Boris Dular
(pisno)

Potovanje na podelitev priznanj Entente Floreale v
Anglijo
Vprašanje: koliko udeležencev Mestne ob ine Novo
mesto se je udeležilo podelitve priznanj za tekmovanje
urejenosti mest Entente Florale v Harrogatu v Angliji,
kolikim je stroške potovanja, bivanja itd. krila Mestna
ob ina Novo mesto, kakšni so bili stroški potovanja v
celoti in na posameznega udeleženca po posameznih
postavkah (letalska pot, bivanje, dnevnice, lokalne poti,
darila ipd.), koliko asa je obisk trajal, kakšen to no je bil
program obiska in seveda kakšna je bila na tem dogodku
naloga vsakega posameznega udeleženca iz MO Novo
mesto; po kakšnih kriterijih sicer ob ina na rtuje svoje poti
v tujino in v oziru na kaj se odlo a o številu zastopnikov;
katerih dogodkov v tujini se je MO Novo mesto udeležila v
zadnjem letu dni, koliko in kateri udeleženci s strani MO
Novo mesto so se jih udeležili.

032-7/2007-1320-149 Poro ilo o delu župana
(pisno) Pobuda, da župan svetnikom posreduje izvod poro ila o
delu, ki ga je posredoval novinarjem na novinarski
konferenci.
3.
4.

032-7/2007-1320-150
mag. Janez Pezelj
(ustno in pisno)
Tomaž Levi ar
(pisno)

Zapora / prenova Kandijske ceste
Vprašanje: zakaj se bo tako kratek odsek Kandijske ceste
prenavljal toliko asa, kdo in zakaj je dovolil polno zaporo
Kandijske ceste za ve mese no obdobje, ob ina naj
poda oziroma pridobi natan na pojasnila glede tako
dolgega obdobja rekonstrukcije ceste, zaradi esar bo
mo no oviran tudi mestni promet.
Protest proti odlo itvi o ve mese ni zapori in zahteva po
druga ni prometni ureditvi – delni zapori, gradnjo pod
prometom, omejitve prometa in nadzor na Smre nikovi
ulici, povrnitev škode na cestah in ulicah od države in
jasen odgovor na takšno odlo itev ter ureditev prenove
na na in, ki ne bo enostranski in samo v korist izvajalcev

27

in države; predlog, da ob ina skupaj z državo od izvajalca
zahteva najkrajši možni rok izvedbe prenove.
5.

Bojan Kekc
Uporaba vode iz javnega vodovoda
032-7/2007-1320-151 Pobuda, da se na vseh sejah ob inskega sveta, delovnih teles,
(ustno in pisno) službah ob inske uprave in v ob inskih javnih podjetjih na
sejah uporablja voda iz javnega vodovodnega omrežja
namesto ustekleni ene vode.

6.

Na rt gradnje in urejanje športnih in otroških igriš
dr. Boris Dular
032-7/2007-1320-152 Pobuda, da se do prihodnje seje predloži poro ilo o opravljenih
(pisno) investicijah in vzdrževalnih delih na otroških in športnih igriš ih
v Mestni ob ini Novo mesto v letu 2007 ter plan obnove in
gradnje igriš v prihodnjem letu; vprašanje kdaj in kako bo
obnovljeno igriš e na Ljubljanski cesti med parkiriš em trgovine
Spar in sedežem Krajevne skupnosti Bršljin ter kaj natan no bo
na tem igriš u obnovljeno.

7.

Tadej Kapš
Zagotovitev varnosti šolskih otrok in drugih udeležencev v
032-7/2007-1320-153 cestnem prometu na obmo ju Šmihela
(ustno in pisno) Pobuda in zahteva, da se takoj zagotovi varnost šolskih otrok
in drugih udeležencev v cestnem prometu na obmo ju Šmihela
v skladu z uradno pisno zahtevo za ureditev betonskih ovir na
regionalni cesti, ki poteka ob OŠ Šmihel, na delu ob inske
ceste od Smre nikove ulice do Šmihela do potoka Težka voda
pri vrtnariji, na ob inski cesti ob Težki vodi ter postavijo
prometni znaki za omejitev hitrosti na 40 km/h skozi naselje
Šmihel.
Pobuda, da se nemudoma strokovno preu i odsek cestiš a
Smre nikova ulica od šmihelskega križiš a (pri šmihelski
cerkvi) do konca blokov (Mercatorjeva trgovina na Smre nikovi
ulici) in se ustrezno ukrepa in uredi varna pre kanja cestiš a na
Smre nikovi ulici ter da se do naslednje seje posreduje pisno
poro ilo o izvedeni akciji.

8.

Sprememba Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
Darinka Smrke
032-7/2007-1320-154 zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto
(pisno) Pobuda za spremembo 39. in 42. lena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo
mesto zaradi možnosti legalizacije obstoje ih objektov.
032-7/2007-1320-155 Izgradnja telovadnice pri OŠ Stopi e
(pisno) Vprašanje: ali aktivnosti za izgradnjo telovadnice pri OŠ
Stopi e potekajo v skladu s sprejetim terminskim planom.

9.

Alojz Turk
Izdelava in postavitev replike mestne situle
032-7/2007-1320-98 Ponovno vprašanje: kako je z izdelavo in namestitvijo replike
(ustno) mestne situle, za katero je bila podana pobuda v prejšnjem
mandatu.
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K 15. to ki
Razno
15.1
Predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic neurja
Gradivo – predloga sklepa za pomo so lanice in lani ob inskega sveta prejeli na klop pred
sejo.
Uvodne informacije je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
V razpravi so sodelovali:
mag. Janez Pezelj (priznanje prostovoljcem, ki so hitro pomagali; Rde i Križ in Karitas v tem
primeru dobro sodelujeta; predlog, da bi bil znesek za pomo 40.000 EUR, ter da naj Mestna
ob ina Novo mesto nakaže denar za pomo Rde emu Križu Slovenije in Karitasu kot
nekatere druge ob ine; s tem bo denar hitreje prišel do ogroženih in s pomo jo tega zneska
se bo pove al skupni znesek obeh organizacij in okrepilo zaupanje ljudi do obeh
humanitarnih organizacij; predlog, da se vsaki organizaciji nameni polovica sredstev; obe
organizaciji dobro sodelujeta, vodita skupno evidenco pomo i, da ne prihaja do podvajanja
ali izpada pomo i),
Franci Kek (država resni no potrebuje dobro delovanje obeh humanitarnih organizacij; ve se,
kaj se je v preteklosti z eno od teh organizacij dogajalo in e lahko tudi mi pomagamo pri
vra anju dobrega imena Rde emu križu, predlog, da se posreduje denar obema
organizacijama, ki ga bosta znali pravilno razporediti) ter
Igor Perhaj (podpora SD predlogu, da se vsaki organizaciji nakaže polovico denarja, s tem,
da se obvesti skupnost ob in Slovenije, da smo se na tak na in odlo ili; predlog za znesek
40.000 EUR).
S k l e p št. 157
Ob inski svet je po razpravi sprejel

sklep
za pomo pri odpravi posledic neurja

Za odpravo posledic neurja v tednu med 17. in 21. septembrom 2007 na obmo ju
ob in Železniki, Trži a in Bohinja, se nameni denarna pomo v višini 30.000 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz postavke 01 109001 - prora unska rezerva ob ine in se
nakažejo na ra una Rde ega križa Slovenije in Slovenske Karitas v razmerju 50:50.
(23 ZA, 0 PROTI)
15.2
Predlog sklepa za pomo pri odpravi posledic požara
Gradivo – predloga sklepa za pomo so lanice in lani ob inskega sveta prejeli na klop pred
sejo.
Uvodne informacije je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
S k l e p št. 158
Ob inski svet je brez razprave sprejel
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sklep
za pomo pri odpravi posledic požara
Za odpravo posledic požara, ki je uni il otroški dom »Mladost« iz Bijele, ki se nahaja v
partnerski ob ini Herceg – Novi, se iz prora unske postavke 01 109001 – prora unska
rezerva nameni 1.500 EUR.
Sredstva se nakaže na naslov Dje ji dom Mladost, Bijela, 85340 Herceg – Novi na
poslovni ra un Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica št.: ME
25510000000000040974.
(24 ZA, 0 PROTI)
*
Ker ni bilo ve razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji in zaklju il sejo ob 19.
uri.
Številka: 032-5/2006
Datum: 27. 9. 2007

Zapisal
Darko Habjani

Župan
Alojzij MUHI
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