ISTOPIS PREDLOGA

ZAPISNIK
19. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v torek, 23.
decembra 2008, 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 29. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.11 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 25 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 so se seje udeležili še trije lani ob inskega sveta tako, da je bilo na seji prisotnih
skupaj 28 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, 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, Bojan Tudija,
Alojz Turk, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan, Alojz Zupan i ter Marija Zupan i .
Odsoten: Anton Škerlj, 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,
Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana,
mag. Jože Kobe, vodja Oddelka komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
Irena Zaletelj, Oddelek za prostor,
Darko Habjani , služba ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.
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c) ostali prisotni:
−
−
−
−
−

mag. Franci Ba ar, predsednik Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
Danko Brajdi , na nadomestnih volitvah izvoljeni predstavnik romske skupnosti,
Marko Pe ari , predstavnik podjetja IBE, d.d. Ljubljana,
pripravljalci gradiv,
predstavniki medijev.

Pred nadaljevanjem seje je skupina novomeških skavtov na seji prebrala poslanico in
predala županu lu miru.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, se je predstavnikom novomeških skavtov
zahvalil za poslanico in lu miru.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli naslednje
dopolnilno gradivo:
−
−
−
−
−
−
−
−

predlog istopisa dnevnega reda 19. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
gradivo k 3. to ki (pregled realizacije sklepov 18. 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 sklepov za kadrovske zadeve),
gradivo k 4.1 to ki (poro ilo posebne ob inske komisije za volitve lana ob inskega sveta
predstavnika romske skupnosti in potrdilo o izvolitvi nadomestnega lana ob inskega
sveta – predstavnika romske skupnosti),
gradivo k 5. to ki (spremembe in dopolnitve zazidalnega na rta Tovarne zdravil Krka),
poro ila delovnih teles,
odgovore na pobude in vprašanja, ter
sklep o za asnem financiranju Mestne ob ine Novo mesto v obdobju januar – marec
2009.

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
19. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
O predlogu dnevnega reda ni nih e razpravljal.
S K L E P št. 350
Ob inski svet je brez razprave
dolo

il

dnevni red
1. Ugotovitev sklep nosti
2. Dolo itev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
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mesto
4. Kadrovske zadeve
4.1 Poro ilo posebne ob inske volilne komisije za volitve lana ob inskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
4.2 Predlog sklepa o potrditvi mandata lanu ob inskega sveta – predstavniku
romske skupnosti
4.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestne lanice Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto
4.4 Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja
5. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem na rtu
Tovarne zdravil Krka – druga obravnava
6. Energetski koncept Mestne ob ine Novo mesto
7. Vprašanja in pobude
(24 ZA, 0 PROTI)

K 3. to ki
Pregled in potrditev zapisnika
18. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto
lanice in lani ob inskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
zapisnika 18. redne seje ob inskega sveta in pregled realizacije sklepov 18. seje ob inskega
sveta.
S K L E P št. 351
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave
potrdil
zapisnik 18. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 20. in 27.
11. 2008 v predloženi vsebini in se seznanil z realizacijo sklepov.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 4. to ki
Kadrovske zadeve
4.1 Poro ilo posebne ob inske volilne komisije za volitve lana ob inskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
4.2 Predlog sklepa o potrditvi mandata lanu ob inskega sveta – predstavniku
romske skupnosti
4.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestne lanice Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto
4.4 Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja
Gradivo – poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi sklepov
za odlo anje o kadrovskih zadevah za vse podto ke so lanice in lani ob inskega sveta v
skladu s poslovnikom prejeli pred sejo na klop.
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4.1
Poro ilo
posebne ob inske volilne komisije za volitve lana ob inskega sveta
– predstavnika romske skupnosti
Pred sejo so lanice in lani prejeli poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter poro ilo posebne ob inske volilne komisije za volitve lana ob inskega sveta
o izidu nadomestnih volitev lana Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto –
predstavnika romske skupnosti.
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O poro ilu posebne ob inske volilne komisije za volitve lana ob inskega sveta ni nih e
razpravljal.
S K L E P št. 352
Ob inski svet se je brez razprave

s e z n a n i l

s poro ilom posebne ob inske volilne komisije Mestne ob ine Novo mesto o izidu
nadomestnih volitev lana Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto predstavnika romske skupnosti št. 040-1/2008 z dne 17. 11. 2008.
(26 ZA, 0 PROTI)

4.2
Predlog sklepa
o potrditvi mandata lanu ob inskega sveta – predstavniku romske skupnosti
Pred sejo so lanice in lani prejeli poro ilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja s predlogom sklepa ter potrdilo posebne ob inske volilne komisije o izvolitvi
kandidata za lana ob inskega sveta.
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je obvestil lanice in lane ob inskega
sveta, da je skupina osmih lanic in lanov Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto v
skladu s 45. lenom Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto podala pisni
predlog za tajno glasovanje o tej to ki.
O predlogu za tajno glasovanje ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 353
Ob inski svet bo s tajnim glasovanjem odlo al o ugotovitvenem sklepu za potrditev
mandata lanu ob inskega sveta.
(22 ZA, 2 PROTI)
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Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je na podlagi sprejetega sklepa in v skladu
z 49. lenom Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto predlagal tri lansko
komisijo za izvedbo tajnega glasovanja, in sicer Martino Vrhovnik in Janeza Kramarja, za
lana, ter sebe kot predsedujo ega.
O predlogu ni nih e razpravljal.
S K L E P št. 354
Ob inski svet je dolo il komisijo za vodenje tajnega glasovanja v sestavi:
Alojzij Muhi , predsedujo i,
Martina Vrhovnik, lanica,
Janez Kramar, lan.
(23 ZA, 0 PROTI)
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 16.29 uri prekinil sejo ob inskega
sveta zaradi priprave volilnega materiala za tajno glasovanje.
Komisija za vodenje tajnega glasovanja je pripravila material za tajno glasovanje.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 16.38 uri nadaljeval sejo ob inskega
sveta in po preverjanju prisotnosti ugotovil, da je na seji prisotnih 23 lanic in lanov ter da je
ob inski svet sklep en.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je lanicam in lanom ob inskega sveta
predstavil potek in pravila glasovanja: tajno glasovanje bo potekalo 10 minut v prostorih
sejne dvorane Mestne ob ine Novo mesto; po kon anem glasovanju bo komisija ugotovila
rezultate glasovanja; seja se bo nadaljevala ez 15 minut.
Komisija za tajno glasovanje je s poimenskim klicanjem lanic in lanov vro ila glasovnice in
na seznamu ozna ila kdo je prejel glasovnico.
lanice in lani ob inskega sveta so nato opravili tajno glasovanje.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 16.43 uri prekinil sejo ob inskega
sveta za 10 minut za pregled glasovnic in za ugotovitev rezultata tajnega glasovanja.
Komisija za tajno glasovanje je pregledala glasovnice, ugotovila rezultate glasovanje in o
ugotovitvi rezultatov glasovanja sestavila zapisnik, ki so ga podpisali vsi lani.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 17.56 uri nadaljeval sejo ob inskega
sveta in po preverjanju prisotnosti ugotovil, da je na seji prisotnih 26 lanic in lanov ter da je
ob inski svet sklep en.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto je nato podal rezultate tajnega glasovanja:
− število razdeljenih glasovnic:
27
− število oddanih glasovnic
27
− število neveljavnih glasovnic
0
− število veljavnih glasovnic
27
− število glasov ZA
8
− število glasov PROTI
19
ter ugotovil, da ugotovitveni sklep ni bil sprejet.
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O rezultatih tajnega glasovanja in o zapisniku komisije ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 355
Ob inski svet potrdi zapisnik komisije za vodenje tajnega glasovanja o ugotovitvenem
sklepu k to ki 4.2 dnevnega reda v predloženi vsebini.
(24 ZA, 0 PROTI)
S K L E P št. 356
UGOTOVITVENI SKLEP
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
ne potrdi mandata
Danku BRAJDI U, roj. 1. 3. 1962, Novo mesto, Brezje 19,
za lana Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto –
predstavnika romske skupnosti.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je z obžalovanjem ugotovil, da Danku
Brajdi u, izvoljenemu predstavniku romske skupnosti, ni bil potrjen mandat za lana
ob inskega sveta in predlagal, da strokovne službe do naslednje seje preu ijo nadaljnje
postopke v zadevi s potrditvijo mandata predstavniku romske skupnosti; ugotovil, da Zakon o
lokalni samoupravi ne vsebuje pravnega varstva v primeru nepotrditve mandata lanu
ob inskega sveta, zato bi bila v primeru, ko zakon ne dolo a pravnega sredstva mogo a
uporaba drugega odstavka 157. lena ustave RS ki pravi, da e ni zagotovljeno drugo sodno
varstvo, odlo a v upravnem sporu pristojno sodiš e tudi o zakonitosti posami nih dejanj in
aktov s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika.
4.3
Predlog sklepa
za imenovanje nadomestne lanice Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu sklepa komisije ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 357

Ob inski svet je

imenoval

Alijano GUCULOVI ,
roj. 19. 12. 1962, Novo mesto, Trška gora 94,
za lanico nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto.
(25 ZA, 0 PROTI)
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4.4
Predlog mnenja
o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja
Uvodno obrazložitev in predlog sklepa je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O predlogu sklepa komisije ni nih e razpravljal.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 358
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje
pozitivno mnenje
o kandidatki
Vidi Marolt, roj. 1969, Pre na 58,
profesorici defektologije za osebe z motnjami v duševnem razvoju,
ki izpolnjuje razpisne pogoje,
za ravnateljico Osnovne šole Dragotina Ketteja.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 5. to ki
Usklajeni predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem na rtu Tovarne zdravil Krka – druga obravnava
Gradivo – usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
na rtu Tovarne zdravil Krka so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v petnajstdnevnem
poslovniškem roku, pred sejo še spremembe in dopolnitve odloka predlagatelja – dodatni 3.
sklep ter poro ili delovnih teles ob inskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor ter
Odbora za komunalo in promet.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je na seji pozdravil predstavnike podjetja
Topos in predstavnike podjetja Krka Novo mesto.
Uvodna obrazložitev na seji ni bila potrebna.
Poro ilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je na
seji podal Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor.
Razpravljal ni nih e.
Ob inski svet je brez razprave sprejel
S K L E P št. 359
I.
Ob insko upravo se zadolži, da s primerno prometno signalizacijo im prej zagotovi
omejitev prometa v in ob obmo ju urejanja z zazidalnim na rtom, in sicer:
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-

omejitev tovornega prometa na JP 799256 in JP 799255 (obe Lo na), z ustrezno
prometno signalizacijo,
omejitev prometa na delu JP 799251 od križiš a z JP 799255 (pri Pircu) do
priklju ka na deviacijo 1-12, in sicer tako, da se prepove promet za vsa vozila,
razen za lastnike zemljiš na katere se dostopa s predmetne ceste in za lastnike
zemljiš med deviacijo 1-12 in avtocesto (obmo je Brezovice) ter stanovalcev
ulice Lo na.
(24 ZA, 0 PROTI)

Ob inski svet sprejme

II.
ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem na rtu Tovarna zdravil Krka Novo
mesto v drugi obravnavi.
III.
Sprejeti odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 6. to ki
Energetski koncept Mestne ob ine Novo mesto
Gradivo – Energetski koncept Mestne ob ine Novo mesto so lanice in lani ob inskega
sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poro ili delovnih teles
ob inskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je na seji pozdravil izdelovalce gradiva,
predstavnike podjetja IBE, d.d.
Uvodno obrazložitev sta na seji podala mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne
zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo in Marko Pe ari , predstavnik podjetja IBE, d.d.
Ljubljana.
Poro ilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je na
seji podal Alojz Turk, predsednik Odbora za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali:
Ivan Grill (vprašanje: na podlagi esa so dolo ene predstavljene ciljne vrednosti: so to
predpisi, zakonodaja ali povpre na slovenska ocena),
Bojan Kekec (v podpoglavju 1.2.2.6. se ugotavlja, da je odlok MO NM o izbirnih
gospodarskih javnih službah glede plinifikacije sporen in neusklajen z državno energetsko
politiko, zato vprašanje kateri leni so sporni in kaj vsebujejo),
mag. Adolf Zupan (vprašanje: predlagana je zaposlitev energetskega managerja: ali morebiti
ne bi bilo bolj primerno, da se napiše, da se za ne izvajati te naloge, oblike pa so lahko
zaposlitev ali druge mogo e oblike (že zaposleni v ob inski upravi); poudarek mora biti na
izvajanju naloge),
Sašo Stojanovi Len i (ukrepi so sprejemljivi; stvari je lahko zapisati, težje pa izvajati;
vprašanje: kako si pripravljalec predstavlja realizacijo teh ukrepov; kako lahko ob ina
vzpodbuja in kaj lahko naredi),
Tomaž Levi ar (energetskega managerja je potrebno zaposliti izmed oseb v ob inski upravi
ali pa najti neko zasebno podjetje, da opravlja to storitev za MO NM, nikakor pa ne vidi
možnosti za zaposlitev znotraj ob inske uprave, ker nih e znotraj ob inske uprave nima
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ustrezne izobrazbe; sklepi so predvsem napotek in nek celovit pregled celovitih ukrepov;
ve ji poudarek je potrebno dati na sektor, ki je neposredno vezan na to ob ino in njene javne
zavode; podatki v predstavljenih razpredelnicah se zdijo vprašljivi in je zato potrebno
preverjanje podatkov, da bodo to ni; v dokumentu manjka kar nekaj ustanov v Novem
mestu, ki so bili zajeti in jih je potrebno vklju iti v ta koncept študije).
Na razpravo in postavljena vprašanja je na seji odgovarjal Marko Pe ari , predstavnik
podjetja IBE, d.d. Ljubljana, (vrednosti, ki so prikazane so vrednosti po priporo ilih
ministrstva; nova zaposlitev energetskega managerja ni nujna, lahko je to tudi nekdo, ki je že
zaposlen v ob inski upravi; zelo pomembno je osveš anje in izobraževanje; ob ina lahko
organizira delavnice in seminarje; obveš anje o subvencijah; pomembno je, da se vzpostavi
svetovalna pisarna, kjer bi se delilo brezpla ne nasvete; ob ina sama lahko vzpodbuja nižjo
porabo tudi tako, da namenja del sredstev za ta namen in podeljuje subvencije; potrebno je
bilo zbrati veliko podatkov zato lahko kaj manjka; naslednji bo seznam bistveno bolj
kvaliteten in popoln).
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 360
1.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je sprejel
Energetski koncept Mestne ob ine Novo mesto.
2.
Ob inski svet zadolži pripravljalca, da dopolni Energetski koncept Mestne ob ine
Novo mesto s pripombami in predlogi, podanimi na seji ob inskega sveta.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 7. to ki
Pobude in vprašanja 19. seje
lanice in lani ob inskega sveta so na 19. seji ob inskega sveta dne 23. 12. 2008 prejeli
I.
pisne odgovore
na naslednje pobude in vprašanja lanic in lanov ob inskega sveta, podane na 18. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto:
1. 032-16/2007-1320-345
2. 032-16/2007-1320-346
3. 032-16/2007-1320-347
4. 032-16/2007-1320-348
5. 032-16/2007-1320-350
6. 032-16/2007-1320-351
7. 032-16/2007-1320-352
8. 032-16/2007-1320-353

Sprememba prometnega režima v mestnem jedru
Delitvena bilanca z novonastalima ob inama Straža in
Šmarjeta
Katalog mestne opreme
Nepla ane obveznosti Mestne ob ine Novo mesto
Potek priprave Ob inskega prostorskega na rta Mestne
ob ine Novo mesto
Prodaja Zarje, d.d.
Sprememba delovanja semaforja na križiš u Seidlove in
Ljubljanske ceste in Šmihelskega mosta
Lu i na rotovžu
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9.
10.
11.
12.
13.

032-16/2007-1320-355
032-16/2007-1320-356
032-16/2007-1320-357
032-16/2007-1320-359
032-16/2007-1320-360

Racionalizacija ob inske uprave
Narodni dom in APT
Projektna naloga za Novi trg 6
Knjižnica Mirana Jarca in nove tehnologije
Nelegalno oglaševanje

14.
15.
16.
17.
18.

032-16/2007-1320-361
032-16/2007-1320-362
032-16/2007-1320-363
032-16/2007-1320-364
032-16/2007-1320-365

Konzervatorski program za narodni dom na spletu
Stroški dela za zaposlene v ob ini in zavodih
Zagotovitev dodatnih prostorov za ob insko upravo
Denar z razpisov za društva
Realizacija sklepa o izvajanju strategije razvoja primarnega
zdravstva v Mestni ob ini Novo mesto
Namembnost stanovanjske stavbe na Šmihelski cesti za
ureditev ve manjših socialnih stanovanj
Pregled izvršitve sklepov sej ob inskega sveta
Animacija otrok v osnovnih šolah za tehni no vsebino
Odlaganje odpadkov na Cerod-u

19. 032-16/2007-1320-366
20. 032-16/2007-1320-367
21. 032-16/2007-1320-368
22. 032-16/2007-1320-369

II.
lanice in lani ob inskega sveta so na 19. seji ob inskega sveta dne 23. 12. 2008 podali v
ustni in pisni obliki naslednje nove
pobude in vprašanja
Zap.
št.
1.

lan/ lanica ob . sveta
št. vprašanja / pobude
mag. Janez Pezelj
032-28/2008-370
(ustno)

2.

mag. Adolf Zupan in
skupina svetnikov
032-28/2008-371
(pisno)

3.

Tomaž Levi ar
032-28/2008-372
(ustno)

4.

Ivan Grill
032-28/2008-373
(ustno)
Miloš Dular

Vsebina vprašanja / pobude
Prodaja Zarje, d.d.
Odgovor na vprašanje glede prodaje Zarje, d.d. (032-16/20071320-351) je nestrokoven in podcenjujo in na eksplicitno
vprašanje ni odgovorjeno. Pri akovanje strokovnega odgovora.
Skupina svetnikov je pripravila nov sklep v zvezi s prodajo Zarje,
d.d.
Prodaja Zarje, d.d.
Nepopoln odgovor na zelo pomembno vprašanje glede
na rtovane prodaje Zarje, d.d., ki je najve je še obstoje e
premoženje v ob ini. Zato pobuda skupine svetnikov, da se v
okviru današnje seje sprejme sklep, da se prodaja deleža
premoženja v Zarji, d.d. Novo mesto sme izvesti samo na
podlagi javnega razpisa. To je najve ja zaš ita in podpora vsem
tistim, ki sodelujejo v procesu odlo anja; je jasen poziv k ve krat
izre eni zahtevi za transparentnost; zato predlog, da se o tem
predlogu glasuje.
Prodaja Zarje, d.d.
Predlog, da se glede na razli ne predloge sklepov v zvezi s
prodajo deleža Zarje, d.d., postopki v z zvezi s prodajo deleža v
podjetju Zarja do nadaljnjega ustavijo.
Imenovanje komisije za vodenje prodaje Zarje, d.d.
Pobuda, da se ustanovi komisijo za vodenje postopka prodaje
Zarje, d.d., sestavljeno iz predstavnikov svetniških skupin.
Vprašanje, kaj se je danes dogajalo na skupš ini Zarje, d.d.
Na vprašanja v zvezi z Zarjo, d.d., je odgovoril Miloš Dular, lan
ob inskega sveta in predsednik uprave Zarje, d.d., in vprašal, v
kakšni vlogi naj odgovarja: kot svetnik, predsednik uprave ali
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5.

Mojca Novak
032-28/2008-374
(ustno)

6.

mag. Adolf Zupan
032-25/2007-1320-348
(ustno)

7.

mag. Adolf Zupan
032-28/2008-375
(ustno)

8.

Tomaž Levi ar
032-28/2008-376
(ustno)

9.

Tomaž Levi ar
032-28/2008-377
(ustno)

mali delni ar).
Kot svetnik podpisal pobudo, da e se Zarja proda (osebno proti
prodaji), naj se delež v lasti MONM proda z javnim razpisom.
Morebitna vprašanja naj ob inski svet naslovi na Zarjo, ki je
podjetje in se mora obnašati po pravilih oz. zakonodaji o
gospodarskih družbah.
Poslovanje Zarje, d.d.
Zelo neresen odgovor glede na vsebino v zvezi z Zarjo, d.d.
Ponovna pobuda, da se s poro ilom in stanjem Zarje, d.d., vizijo
delovanja, z razlogi za statusno spremembo družbe, s strategijo
razvoja stanovanjske politike seznani ob inski svet pri posebni
to ki na naslednji seji in šele nato naj sledi komisija in postopki.
Nepla ane obveznosti Mestne ob ine Novo mesto
Pripomba na odgovor glede asovne dinamike poravnave 10
mio zapadlih obveznosti in dopolnilni predlog, da se na januarski
seji ob inskega sveta ob neki pri akovani dinamiki odgovori v
kolikšnem asu se bo izšlo iz teh finan nih prora unskih težav,
ki so najve je zagate na strani upnikov.
Priprava prora una MONM za leto 2009 in 2010
Pobuda, da se pripravi dvoleten prora un, in e to ni mogo e,
naj se dolo i vsaj vse obveznosti, ki bodo nastale naslednja leta,
da naj ima prora un nujno var evalni in prilagoditveni del oz.
ukrepe; var evalni ukrep (v obdobju enega leta se da
privar evati okoli pol milijona EUR z druga nim pristopom),
prilagoditveni ukrepi: pre esati vsaj nekaj klju nih ob inskih
odlokov in pripraviti ustrezne spremembe (med ostalim od
ponovne preveritve in smiselnosti višine komunalnega
prispevka, ki bo odgnal investitorje in seveda e investitorjev ne
bo, se dodatno zmanjšuje možnosti prora una; hiter pregled
kaže, da je MONM na tem delu neprimerljiva z ostalimi
ob inami, ker je v tem segmentu precej draga).
Stroški dela za zaposlene v ob inski upravi in v javnih
zavodih
Glede na to, da se s posredovanega odgovora vidi, da so stroški
za zaposlene precej veliki in da so povezani s kadrovsko politiko
posameznih organizacij in glede na to, da je v enem izmed
odgovorov napisano, da namerava MO NM pristopiti k
racionalizaciji števila zaposlenih v OU, predlog, da se ta odgovor
nadgradi v smislu, da svetniki dobijo podatek o številu
zaposlenih v posameznih prora unskih porabnikih na koncu leta
2006, 2007 in 2008.
e bo MO NM morala sprejeti
racionalizacije, je treba biti pozoren tudi kaj se dogaja v javnih
zavodih, kjer ob ina financira stroške dela.
Prenova Narodnega doma
Glede na to, da pri odgovoru na vprašanje v zvezi z Narodnim
domom oz. projektom evropske prestolnice kulture 2012, kjer je
soudeležena Mestna ob ina Novo mesto piše, da je OU
pripravila predlog izvedbe projekta, terminske plane, na rtovane
stroške, potek realizacije, potek obnove Narodnega doma in vire
financiranja; predlog, da se to v strnjeni obliki predstavi
svetnikom ter poziv, da župan poskrbi za navodila oz. povratne
informacije in da se ustanovo za prenovo narodnega doma
pozove, da se opredeli v zvezi s tem projektom, ki so ga
pripravile strokovne službe.
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10.

Bojan Tudija
032-28/2008-378
(ustno)
Alojzij Muhi ,
župan MONM

11
.

12.

Sašo Stojanovi Len i
Tomaž Levi ar
032-28/2008-379
(ustno)
Alojzij Muhi ,
župan MONM
Tomaž Levi ar
032-28/2008-380
(ustno)
Miloš Dular

13.

Darinka Smrke
032-28/2008-381
(pisno)

Alojzij Muhi ,
župan MONM
14.

mag. Adolf Zupan
032-28/2008-382
(ustno)

Brezpla ni obrok za brezdomce
Vprašanje, zakaj med desetimi brezdomci ne dobivata toplega
obroka hrane tudi dva Roma.
Na vprašanje je na seji odgovoril Alojzij Muhi , župan MONM
(Pravico do brezpla nega obroka imajo vsi tisti brezdomci, ki
imajo potrdilo Centra za socialno delo: Po informacijah CSD
omenjena Roma nista zaprosila za potrdilo na CSD).
Zastopanje MONM na skupš ini Zarje, d.d.
Vprašanje, kdo je na skupš ini Zarje, d.d., zastopal MONM kot
lastnika ve inskega deleža in e je prisoten na seji, naj poda
informacijo o dogajanju na skupš ini.
Odgovor: Na skupš ini Zarje, d.d., je bila s pooblastilom prisotna
Jasna Galeša Jazbec.
Prodaja Zarje, d.d.
Vprašanje, zakaj si je svetnik in predsednik uprave Zarje, d.d.,
Miloš Dular v dveh letih premislil oz. spremenil svoj odnos glede
prodaje podjetja Zarja.
Odgovor:
Kdor se ukvarja z gospodarstvom, pozna situacijo na podro ju
financ ter ve, da ta trenutek ni primeren za prodajo.
Strategija primarnega zdravstva v MONM
1. Pobuda, da ob inski svet na januarski seji pod »nujno«
obravnava poro ilo o izvajanju sklepov in ukrepov v zvezi s
»Strategijo primarnega zdravstva v MONM« in v poro ilu
navede:
• po sprejetih ukrepih in sklepih: kako so realizirani in
kakšen je u inek;
• za vsak nerealiziran ukrep in sklep razloge zakaj ni bil
realiziran;
• ocena posledic nerealiziranih sklepov in ukrepov za
Zdravstveni dom Novo mesto;
• kon no revizijsko poro ilo Ra unskega sodiš a
»Podeljevanje koncesij v zdravstvu – MONM«;
• poro ilo Zdravstvenega doma o težavah izvajanja
primarnega zdravstva v letošnjem letu.
2. Vprašanje: Ali je res, da je Oddelek za družbene dejavnosti
predlagal županu podelitev koncesije za fizioterapijo delavki,
ki je sedaj zaposlena v ZD Novo mesto, ne da bi dobil
predhodno pisno soglasje ZD Novo mesto in mimo
sprejetega sklepa ob inskega sveta?
3. Vprašanje: kaj pomeni Oddelku za družbene dejavnosti na
ob inskem svetu sprejeti dokument »Strategija primarnega
zdravstva v MONM«?
Odgovor na del vprašanja: Nikomur ni bila dana nikakršna
koncesija; iz poro ila Ra unskega sodiš a jasno izhaja kdo in
kdaj je povzro il zgodbo o koncesijah, za katero iš emo rešitve.
Koncesije v primarnem zdravstvu
Podpora predlogu D. Smrke .
Pobuda, da se naj z novim odlokom oz. s spremembami in
dopolnitvami odloka koncesije podelijo in uredijo neurejene
razmere, ki jih nekdo nazaj ni uredil; vsi napori in sporazumne
ureditve ne dajejo rezultatov; sedanji župan ni kriv za nastalo
situacijo; rešitev je odlok, ki bo uredil neurejene zadeve.
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15.

Ana Bilbija
032-16/2007-1320-365
(ustno)

Realizacija sklepa o izvajanju strategije razvoja primarnega
zdravstva v Mestni ob ini Novo mesto
Užaljenost ob posredovanih odgovorih na vprašanje v zvezi z
realizacijo sklepa o izvajanju strategije razvoja primarnega
zdravstva v Mestni ob ini Novo mesto in v bodo e pri akovanje
jasnih odgovorov na jasna vprašanja.

V razpravi o predlogu sklepa glede prodaje deleža Zarje, d.d., so sodelovali še:
mag. Adolf Zupan (obrazložitve predloga sklepa glede prodaje deleža Zarje, d.d.), Sašo
Stojanovi (podpora predloga T. Levi arja), Mojca Novak (vrstni red aktivnosti naj bo
druga en: najprej poro ilo o Zarji, viziji in stanovanjski politiki ter razlogi za preoblikovanje, v
obravnavo ob inskemu svetu, nato ostali koraki), Tomaž Levi ar (na podlagi podanih
predlogov oblikovati ve sklepov), Franci Kek (predlagana ustanovitev komisije o prodaji
deleža MONM v Zarji ne sme biti namenjena politi ni presoji, ampak naj se o tem
razjasnjujejo strokovne službe), Ivan Grill (obrazložitev predloga o imenovanju komisije za
prodajo deleža v Zarji, d.d.), Tadej Kapš (zgolj formalizem: v predlogu sklepa mag. A.
Zupana je govora o Zarji kot delniški družbi, medtem ko je le-ta spremenila svoj status v
d.o.o.).
III.
Na pobudo skupine lanic in lanov ob inskega sveta je ob inski svet sprejel
S K L E P št. 361
Prodaja deleža premoženja v Zarji, d.d., Novo mesto se sme izvesti samo na podlagi
javnega razpisa.
*
Jasna Šinkovec se je zahvalila vsem svetnikom, ki so nakazali sredstva za mamograf in
podala informacijo, da je v društvu Julija zbranih 172.000 EUR za mamograf za javni zavod
Zdravstveni dom Novo mesto in pozvala vse, da je as za zbiranje sredstev do konca
meseca februarja, ko naj bi bilo zbranih okoli 250.000 EUR.
*
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, se je vsem zahvalil za sodelovanje v letu
2008 ter voš il prijetne in mirne boži ne praznike, estital ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, zaželel zdravja in uspehov v letu 2009 ter povabil na ogled arheološke razstave v
Dolenjski muzej in na prednovoletni klepet.
*
Ker ni bilo ve razprave, je župan zaklju il sejo ob 18.29 uri.
*
Številka: 032-37/2008
Datum: 23. 12. 2008

Zapisal
Darko Habjani

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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