ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v
četrtek, 22. februarja 2007, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo
mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pričel in vodil Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Na začetku seje je Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, obvestil članice in
člane občinskega sveta, da:
− sta v skladu s prvim odstavkom 29. člena poslovnika občinskega sveta udeležbo
na seji opravičila Tadej Kapš in Bojan Tudija.
V skladu z drugim odstavkom 29. člena poslovnika občinskega sveta je bilo ob 16.09
uri ugotovljeno, da je na seji prisotnih 26 članic in članov občinskega sveta, da je
občinski svet v skladu s 44. členom poslovnika sklepčen, ter da lahko nadaljuje z
delom.
Naknadno se je seje udeležil še en član občinskega sveta, mag. Janez Pezelj, tako,
da je bilo na seji prisotnih 27 članic in članov občinskega sveta.
Navzoči:
a) članice in člani občinskega sveta:
Ana Bilbija, Štefan David, dr. Boris Dular, Matjaž Engel, Ivan Grill, Zoran Grm,
Elizabeta Horvat, Zdenko Ivančič, Franci Kek, Bojan Kekec, Gregor Klemenčič, Franc
Koncilija, Janez Kramar, Rafko Križman, Tomaž Levičar, Mojca Novak, Igor Perhaj,
mag. Janez Pezelj, Darinka Smrke, Sašo Stojanovič Lenčič, Cirila Surina Zajc, Jasna
Šinkovec, Anton Škerlj, Alojz Turk, Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan in Alojz
Zupančič.
Odsotni: Tadej Kapš in Bojan Tudija, ki sta opravičila odsotnost pred sejo, ter Miloš
Dular.

−
−
−
−
−
−

b) občinska uprava:
• Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto;
• predstavniki občinske uprave:
Jože Florijančič, vodja Oddelka za pravne in splošne zadeve,
Joža Miklič, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti,
Mojca Tavčar, vodja Oddelka za prostor,
Judita Pirc, kabinet župana,
Darko Habjanič, služba občinskega sveta,
Peter Fabjančič, služba občinskega sveta.

c) ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
Članice in člani občinskega sveta so s sklicem seje dne 7. 2. 2007 prejeli predlog
dnevnega reda in naslednje gradivo:
−
predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z
dne 11. 1. 2007.
Župan je obvestil članice in člane občinskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli
naslednje dopolnilno gradivo:
− predlog čistopisa dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta mestne občine Novo
mesto,
− gradivo k 5. točki Odgovori na pobude in vprašanja ter
− dodatno gradivo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 4.
točki.

K 1. točki
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom poslovnika je občinski svet najprej odločal o določitvi
dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
I.
Predlogi za umik točk z dnevnega reda
1.
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je
umaknil
4. točko: Premoženjsko-pravne zadeve

z dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
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2.
Predlogi članic in članov občinskega sveta
za umik točk z dnevnega reda
Predloge za umik z dnevnega reda so na seji podali:
1.
Tomaž Levičar je predlagal umik 3. točke: Pregled predlogov občinskih splošnih
aktov, ki niso bili zaključeni v mandatu prejšnjega občinskega sveta s predlogom za
nadaljevanje postopkov (kar nekaj pomembnih dokumentov manjka; nekateri izmed
njih so: UN za športno rekreacijski park sveti Rok; Spremembe in dopolnitve PUP za
mestno jedro MO NM; UN za grad Grm; UN za deponijo inertnih odpadkov
Rajnovšče; LN za sušilnico blata Graben; Strategija razvoja turizma itd; veliko stvari
manjka še z drugih področij; do naslednjič naj se predloge, ki se jih umika iz
procedure obrazloži; vsi oddelki občinske uprave naj si vzamejo čas in ugotovijo, kaj
imajo v postopku; svetnice in svetniki se morajo najprej opredeliti, katere dokumente
se bo naprej obravnavalo in šele potem občinska uprava deluje naprej).
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, je predlagal občinskemu svetu, da
se opredeli do predlaganih in navedenih točk v gradivu, morebitne izpuščene točke
pa se preuči do naslednje seje.
2.
Mojca Novak je podprla pobudo Tomaža Levičarja in podporo obrazložila s tem, da
mora biti gradivo pripravljeno celovito, strokovno in natančno; občinski svet mora na
začetku nedokončane postopke pregledati; dvom ali je gradivo celovito pripravljeno;
korektno bi bilo, da se gradivo umakne in ga občinska uprava še enkrat pripravi.
3.
Dr. Boris Dular je podprl predlog za umik točke Tomaža Levičarja z dodatno
ugotovitvijo, da ta dokument, če se ga umakne, v ničemer ne spreminja oz.
onemogoča nadaljnjega dela pri posameznih aktih; ni ovire, če je volja, da se nekaj
naredi; imamo že tretjo sejo pa se še vedno konstituiramo; pregled naj se naredi
temeljito.
4.
Darinka Smrke je v imenu svetniške skupine ZZD podprla predlog za umik 3. točke;
potrebno je dobiti popolno gradivo.
S k l e p št. 13
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi o umiku točke z dnevnega
reda
umaknil
3. točko: Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni
v mandatu prejšnjega občinskega sveta s predlogom za nadaljevanje
postopkov z dnevnega reda.
(25 ZA, 1 PROTI)
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II.
Predlogi za razširitev dnevnega reda
Predlog za razširitev dnevnega reda je podal:
1. Tomaž Levičar (vprašanje: zakaj ni na dnevnem redu poročila o izvajanju
projekta za prenovo centralne čistilne naprave; na 3. izredni seji občinskega
sveta je bil sprejet sklep, da morata javno podjetje Komunala in odgovorni
vodja projekta trimesečno poročati Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto o realizaciji terminskega plana za nadgradnjo centralne čistilne
naprave; predlog, da se kljub velikemu časovnemu zaostanku to realizira in se
predstavi natančen terminski plan razvoja tega projekta, ki ga vodi Borut
Novak; za razvoj Mestne občine Novo mesto je to izjemno pomemben projekt
v zvezi s katerim se pričakuje tudi evropska sredstva).
Na podano vprašanje je odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto
(projekt nadgradnje čistilne naprave teče naprej; poročilo bo podano na naslednji seji
občinskega sveta; predlog, da se vprašanje Tomaža Levičarja umesti pri točki
dnevnega reda: Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta).
2. Tomaž Levičar je predlagal, da se na seje občinskega sveta redno uvršča
točko pregled in uresničevanje sklepov občinskega sveta; predlog, da se do
naslednje seje občinskega sveta pripravi celovit pregled še neuresničenih
sklepov občinskega sveta v prejšnjem mandatu.
Na podano vprašanje je odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto
(predlog, da se ta pobuda obravnava pri točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja
članic in članov občinskega sveta).
III.
Določitev dnevnega reda
S k l e p št. 14
V skladu s 30. členom poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda
3. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in potrdil naslednji
dnevni red
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
3. Kadrovske zadeve
3.1 Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
3.2 Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto
3.3 Predlog sklepa za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne
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občine Novo mesto
3.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto
3.5 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet
Zdravstvenega doma Novo mesto
3.6 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v
Svet Centra za socialno delo Novo mesto
3.7 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto
3.8 Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ Center
4. Vprašanja in pobude
(26 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika
2. redne seje občinskega sveta
Članice in člani občinskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli
predlog zapisnika 2. redne seje občinskega sveta.
V razpravi je sodeloval Franci Kek (v točki pobude in vprašanja je zapisana pobuda
glede racionalizacije, da se zmanjša javna razsvetljava, bilo je mišljeno, da se ugotovi
ali se senzorji prezgodaj prižigajo).
Na razpravo je odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto (opravljen
je bil pogovor s koncesionarjem, sledi natančno poročilo o delovanju vse javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto konec meseca in takrat se bo videlo, kaj je
mogoče narediti na tem področju).
S k l e p št. 15
Občinski svet je po razpravi
P O T R D I L
zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne
11. 1. 2007 v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
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K 3. točki
Kadrovske zadeve
3.1
Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi
sklepov za odločanje o kadrovskih zadevah od točke 3.1 do 3.8 so članice in člani
občinskega sveta prejeli po pošti.
Splošno uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
dr. Boris Dular (na prejšnjem občinskem svetu je bilo rečeno, da bo župan upošteval
načelo proporcionalnosti v smislu, da bo ta občinski svet dejansko soodgovoren kaj in
kako se bo v tej mestni občini delalo; načeloma posredovani predlog navidez
zadovoljuje osnovna izhodišča, vendar je dejstvo, da izpričana želja župana ni
upoštevana: najprej do LDS kot opozicijske stranke; odnos strank Zveze za Dolenjsko
in LDS (razmerje je tako, da ima ZZD 25 % več mest; in 100 % več predsedniških
mest); razmerje pri ključnih predsedniških mestih je tako, da so mesta, ki so izven
dosega stranke ZZD popolnoma marginalna; ZZD ima vse ključne komisije in še
dodatno s strankami, ki so podprle župana, še dodatne odbore in komisije; prvič po
osamosvojitvi obstaja možnost, če bo izglasovan predlog KMVVI, da nadzornega
odbora ne bo vodila najmočnejša opozicijska stranka; koalicijske stranke so
vzpostavile sistem, da imajo večino v vseh delovnih telesih; kakršno zadevo si
odrežeš, takšna je potem tudi odgovornost; v NO ima 2/3 večino županova koalicija,
pa ni zmogla, da bi vsaj predsedniško mesto pripadlo opoziciji; neproduktivno je, da
se vse, kar je bilo slabega, sedaj zliva na LDS; vprašanje kako bomo oblikovali stvari,
da bo situacija v Novem mestu boljša z vsemi, ki lahko kakorkoli prispevajo; tisti, ki
ima večino vodi; spoštovanje F. Bačarja kot predlaganega kandidata za predsednika
NO, vendar predlog za F. Bačarja ni nastal avtonomno; edini ki je predlagal
predsedniškega kandidata za NO je bila LDS; na komisiji se je odločilo, da kandidat
LDS ni primeren za predsednika),
mag. Adolf Zupan (LRG je racionalno oblikovala svoje predloge, obžalovanje, da
podani opozicijski predlog med tremi ni bil upoštevan; čeprav je bil predlagan
uspešen in ugleden gospodarstvenik iz te občine; čudna odločitev glede na županovo
zavzetost; za razvoj tega mesta to ni dobro),
Mojca Novak (spoštovanje principa demokracije; podpora tudi takšnega sklepa, ki ga
je oblikovala KMVVI; izjava, da v občinskem svetu ne funkcionira koalicija in da bomo
skupaj delali za dobrobit in razvoj Novega mesta ne drži; načelo demokracije je tudi,
da imamo opozicijo in koalicijo; ve se, da je koalicija oblikovana in ima v odborih in
komisijah večino in s tem prevzema tudi odgovornosti navznoter ter tudi navzven do
volivcev; takšnega primera z nadzornim odborom v lokalnih skupnostih ni, da bi
pozicijski stranki pripadlo predsedniško mesto; gre za higieno nadzora poslovanja in
dela lokalne skupnosti; gre za strokovnost in kontinuiteto kandidata, ki bi lahko
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uspešno vodil nadzorni odbor; za takšno predlagano postavitvijo delovnih teles je
jasna pozicija in opozicija in s tem je povezana tudi odgovornost),
Tomaž Levičar (neprijetno je, da se občinski svet še na tretji seji ukvarja s
kadrovskimi zadevami; ne more se pa preiti na vsebinske točke, ker so kadrovske
predpogoj; ogorčenost nad predlogom, ki ga je pripravila komisija glede imenovanja
predsednika nadzornega odbora; nesprejemljivo je, da nadzornega odbora ne vodi
največja opozicijska stranka, s čimer bi se izvajal kvaliteten nadzor nad tem, kar
občina počne; LDS je predlagala kvalitetnega kandidata, pravnega strokovnjaka z
izkušnjami tako v občinski upravi kot v nadzornem odboru; tega predloga se žal ni
sprejelo; predlog svetnikom, da se taka odločitev ne sprejme; od sedmih kandidatov
sta le dva iz opozicije, torej (AS in LDS); tudi glede predloga tretjega člana v svetu
Zdravstvenega doma Novo mesto KMVVI ne postavlja v ospredje načel, ki si jih je
sama izbrala za izbiro kandidatov; LDS je predlagala kandidatko Miro Retelj, ki med
vsemi predlaganimi kandidati najbolj pozna delo in področje dela; prejela je veliko
priznanj in tako lani tudi za managerja leta v javni upravi; zelo kvalitetno bi lahko
doprinesla k delu tega javnega zavoda; v svet predlagati ljudi, ki nimajo močnega
stika z naravo dela takega javnega zavoda ni v redu; zaradi tega nasprotrovanje tudi
temu predlogu; za NO pa še enkrat predlog, da se o predlogu komisije razmisli),
Igor Perhaj (presenečen, da LDS sedaj navaja razne trditve in zaključke in da
pozablja na to, kaj se je dogajalo v zadnjih osmih letih: koliko je takrat imela
predstavnikov in predsednikov največja opozicijska stranka svetniška skupina F.
Koncilije v delovnih telesih; vprašanje: ali je bil predsednik NO član največje
opozicijske svetniške skupine (ni bil); govoriti in očitati vse povprek o neki koaliciji ni
v redu; vsak si želi najboljših kandidatov; mogoče so tudi nekateri drugi dovolj
sposobni, da so lahko člani v svetih javnih zavodov),
Tomaž Levičar (replika: strinjanje z I. Perhajem, da zadnjih osem let ni bilo vzornih,
ampak pričakovanje, da se sedaj ne bo delovalo enako kot tedaj LDS in njeni
koalicijski partnerji; to je sedaj treba spremeniti in v tem je vsa stvar; navsezadnje je
župan napovedal spremembe obnašanja na občini, občinskem svetu itd; iz predlogov
se vidi, da se ni nič spremenilo in da so vzorci povsem isti; glede zastopanosti
svetniške skupine F. Koncilije v prejšnjem mandatu: strinjanje, da v prejšnjem
mandatu ni bilo vse kot bi moralo (povedal tudi osebno na seji občinskega sveta);
takrat ponudil tudi odstop dela mest, da jih dobi svetniška skupina F. Koncilija, kar pa
seveda ni bilo sprejeto; LDS je največja opozicijska stranka in bi bilo primerno da
vodi NO),
Alojz Turk (ko se je imenovala KMVVI, je bila predlagana tudi M. Vrhovnik, ki je
kasneje odstopila, ker se je preverilo, da ni mogoče, da bi bila izvoljena; in to je SLS
razumela kot opozicijsko držo, zato je v smislu delovanja v tem svetu predlagala F.
Bačarja kot predsednika NO; KMVVI se je pri svojem delu odločala sama in tudi
upoštevala merila; SLS je predlagala enega najsposobnejših ljudi iz svojih vrst, ki
pozna delo lokalne skupnosti in državne uprave; bil je tudi svetnik v dveh oz. treh
mandatih; poznavanje financ in proračuna; res je, da ni pravni strokovnjak, a kriterije
izpolnjuje; glede imenovanja se je komisija izjasnila; strinjanje s pobudo T. Levičarja
glede obravnave točke o čistilni napravi; vprašanje kakšno je stanje; nekoliko politike
sedaj na začetku je in je morda še bo; vsak nosi določen del odgovornosti do
volivcev),
mag. Janez Pezelj (volivke in volivci bodo verodostojno ocenili držo župana in
koalicije do predlogov opozicije; in če katero mesto sodi opoziciji v demokratičnih
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deželah, je to vodenje NO; strinjanje z B. Dularjem, da je predlagani kandidat za
predsednika NO F. Bačar dober predlog, ampak klic k razumu, da občinski svet
vendarle podpre kandidata LDS, ki je strokovno podkovan; replika I. Grillu: občutek,
da nagovarja svetnice in svetnike kot da nagovarja sredstva javnega obveščanja; gre
za to, da moramo enkrat reči, kdo je v opoziciji in koaliciji; predlog na mizi kaže, kdo
je v koaliciji; poziv k razumu in naj svetnice in svetniki podprejo predlog LDS in s tem
bo verodostojnost tega občinskega sveta pred volivkami in volivci bistveno večja),
Ivan Grill (opozorilo svetniški skupini LDS, ki se ima očitno za izključno opozicijsko
skupino, vsi ostali pa so formalna ali neformalna koalicija; zagotovilo, da to ne drži;
nima smisla da občinski svet tukaj razpravlja o opoziciji oz. koaliciji; dela se za
dobrobit občine, kar bo prineslo tudi rezultate; težko je soditi ali so predlagani
predlogi za NO vsi strokovno najboljši ali ne; žal pa so bili taki, da ni bilo že na 1. seji
komisije mogoče oblikovati odborov, ki jih določa statut oz. poslovnik; svetniška
skupina LDS se je trudila izbirati in predlagati ljudi, ki so na tem področju po
strokovnem smislu najbolj sposobni in kompetentni; marsikateri naš predlog ni bil
sprejet in so se naša mesta odstopila drugim svetniškim skupinam; ocena, da se je
na KMVVI predloge oblikovalo optimalno; korektni pogovori z vsemi; mnenje, da je F.
Bačar kandidat, ki je vlogo predsednika NO sposoben opravljati v največji mogoči
strokovni meri; na KMVVI se je razpravljalo tudi o OOP in se je razpravljalo o obeh
predlaganih kandidatih; predvsem zaradi njegovih izkušenj v prejšnjem mandatu, je
bil predlagan A. Turk; v prejšnjem mandatu je predsednika NO predlagal Miloš Dular,
ki je bil v koaliciji z LDS in predsednik nadzornega odbora v fazi kandidature ni bil
član SDS; tako da ga SDS ni predlagal kot bi se sedaj rado prikazalo),
Alojz Zupančič (replika: naša stranka (N.Si) se počuti kot opozicijsk; nima smisla, da
se gre neke skrivalnice; v vsaki demokraciji obstaja opozicija in koalicija; vodenje NO
bi moralo pripadati opoziciji; osebno mnenje, da je F. Bačar sicer dober kandidat, a
vendarle je član nekakšne prikrite pozicije; strinjanje z LDS, da vodi NO tista stranka,
ki je nekako najbolj prepoznavna, da je opozicijska),
Tomaž Levičar (replika I. Grillu in A. Turku: v razvoju se nikamor ne pride, če bodo
predsedniki isti kot v prejšnjem mandatu; A. Turk se je pri vodenju odbora v
prejšnjem mandatu sicer v redu izkazal; vendar hudomušno rečeno, je malce
nenavadno, da OOP vodi človek, ki ne živi v tej občini; F. Bačar je odličen človek, tudi
strokovnjak na nekaterih področjih, a vendarle je princip dovolj jasen; problem je, da
se moramo odmakniti od prakse, ki je bila sedaj prisotna in delati tako, kot se nam
sedaj zdi pametno; če je župan na prvi seji napovedal drugačen način, bi pričakoval,
da se bo to tudi odražalo pri kadrovskih zadevah; pozicija bi lahko imela vse člane in
predsednike v vseh komisijah in odborih, vendarle pa je nadzorni odbor drugačen
organ),
Anton Škerlj (župan je povedal, da bodo za dobrobit te občine delali vsi; nekatere
diskusije začenjajo skrbeti; pogrevanje tega, kar je bilo prej in primerjava kaj naj bi
bilo sedaj, ni v redu; poudarjanje strank ni v redu; volitve so za nami; potrebno je
tudi nekakšno medsebojno razumevanje; KMVVI je bila izvoljena in je podala
predloge; nekateri kandidati niso vsem znani, vendar zaupanje komisiji in podpora;
pri NO bi bilo koristno, če bi bili posamezni predlagani kandidati podrobneje
obrazloženi; dela naj se konstruktivno in na zaupanju) ter
Cirila Surina Zajc (ali je res pomembno, kdo je opozicija in koalicija; vsi člani smo
dovolj sposobni, da bomo delali v komisijah in odborih; vseeno je, kako se kdo
opredeljuje; potrebno je sprejeti predlagani predlog in začeti z delom).
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Občinski svet je po razpravi z glasovanjem v paketu sprejel naslednje sklepe:
S k l e p št. 16
Občinski svet je
i m e n o v a l
KOMISIJO ZA STATUT IN POSLOVNIK
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anton ŠKERLJ, Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, predsednik,
Zdenko Ivančič, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 92, član,
Tomaž Levičar, Novo mesto, Paderšičeva ulica 35, član,
Darinka Smrke, Črmošnjice pri Stopičah 16, članica,
Jasna Šinkovec, Novo mesto, Stritarjeva ulica 1, članica,
Martina Vrhovnik, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 24, članica,
Alojz Zupančič, Novo mesto, Jakčeva ulica 19, član.
S k l e p št. 17

Občinski svet je

i m e n o v a l

KOMISIJO ZA MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE
v sestavi:
1. Jasna ŠINKOVEC, Novo mesto, Stritarjeva ulica 1, predsednica,
2. Zdenko Ivančič, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 92, član,
3. Franci Kek, Novo mesto, Šolska ulica 6, član,
4. Janez Kramar, Novo mesto, Krka 51, član,
5. Anton Novak, Novo mesto, Aškerčeva ulica 7, član,
6. mag. Janez Pezelj, Novo mesto, Pugljeva ulica 4, član,
7. Alojz Turk, Novo mesto, Zwittrova ulica 14, član.
S k l e p št. 18
Občinski svet je

v sestavi:

i m e n o v a l
KOMISIJO ZA VLOGE IN PRITOŽBE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dr. Boris DULAR, Smolenja vas 41, predsednik,
Ana Bilbija, Novo mesto, Jakčeva ulica 20, članica,
Jože Jelovčan, Novo mesto, Nad Krko 21, član,
Nevenka Kulovec, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 1, članica,
Igor Perhaj, Ratež 50, član,
Anton Repovž, Srebrniče 2 a, član,
Anton Škerlj, Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, član.
S k l e p št. 19

Občinski svet je
i m e n o v a l
Komisijo za priznanja in nagrade
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mag. Janez PEZELJ, Novo mesto, Pugljeva ulica 4, predsednik
Majda Čengija, Novo mesto, Mušičeva ulica 2, članica
Slavko Gegič, Novo mesto, Jakčeva ulica 21, član
Tadej Kapš, Novo mesto, Ragovska ulica 12, član
Rafko Križman, Novo mesto, Trdinova ulica 12 A, član
Sašo Novak, Novo mesto, Aškerčeva ulica 7, član
Igor Perhaj, Ratež 50, član

Občinski svet je

S k l e p št. 20
i m e n o v a l

ODBOR ZA DAVČNO POLITIKO, PRORAČUN IN FINANCE
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ana BILBIJA, Novo mesto, Jakčeva ulica 20, predsednica,
Elizabeta Horvat, Novo mesto, Na Tratah 13, članica,
Mirjana Lalič, Novo mesto, Košenice 70, članica,
Mojca Novak, Novo mesto, Školova ulica 3, članica,
Marijan Slak, Črmošnjice pri Stopičah 8, član,
Darinka Smrke, Črmošnjice pri Stopičah 16, članica,
Cirila Surina Zajc, Novo mesto, Bršljin 31, članica,
Alojz Turk, Novo mesto, Zwittrova ulica 14, član,
Alojz Zupančič, Novo mesto, Jakčeva ulica 19, član.
S k l e p št. 21
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Občinski svet je

i m e n o v a l
ODBOR ZA KOMUNALO IN PROMET

v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gregor KLEMENČIČ, Jugorje 17, predsednik,
Ivan Bukovec, Novo mesto, Jakčeva ulica 1, član,
Anton Deželan, Velike Brusnice 69a, član,
Franc Gole, Novo mesto, Tržiška ulica 10, član,
Tadej Kapš, Novo mesto, Ragovska ulica 12, član,
Franc Koncilija, Novo mesto, Kastelčeva ulica 6, član,
Tomaž Levičar, Novo mesto, Paderšičeva ulica 35, član,
Slobodan Novakovič, Novo mesto, Šmarješka cesta 12, član,
Darinka Smrke, Črmošnjice pri Stopičah 16, članica.
S k l e p št. 22

Občinski svet je
i m e n o v a l
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Darinka SMRKE, Črmošnjice pri Stopičah 16, predsednica,
Tadej Kapš, Novo mesto, Ragovska ulica 12, član,
Vanja Kolenc, Dolenje Karteljevo 28, članica,
Ivan Krajnc, Novo mesto, Ob Težki vodi 71, član,
Mojca Novak, Novo mesto, Školova ulica 3, članica,
Igor Perhaj, Ratež 50, član,
Andrej Redek, Novo mesto, Dol. Kamence 30, član,
Cirila Surina Zajc, Novo mesto, Bršljin 31, članica,
Martina Vrhovnik, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 24, članica.
S k l e p št. 23

Občinski svet je

i m e n o v a l
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

v sestavi:
1. Alojz TURK, Novo mesto, Zwittrova ulica 14, predsednik,
2. Robert Judež, Novo mesto, Hladnikova ulica 3, član,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tadej Kapš, Novo mesto, Ragovska ulica 12, član,
Franc Koncilija, Novo mesto, Kastelčeva ulica 6, član,
Gregor Klemenčič, Jugorje 17, član,
Tomaž Levičar, Novo mesto, Paderšičeva ulica 35, član,
Borut Novak, Novo mesto, Jurčičeva ulica 9, član,
Janez Redek, Novo mesto, Gregoričeva ulica 4, član,
Mitja Simič, Novo mesto, Gubčeva ulica 11, član.
S k l e p št. 24

Občinski svet je
i m e n o v a l
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štefan DAVID, Novo mesto, Vorančeva ulica 7, predsednik,
Irena Peterlin Čengija, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 34, članica,
dr. Boris Dular, Smolenja vas 41, član,
Franci Kek, Novo mesto, Šolska ulica 6, član,
Franc Koncilija, Novo mesto, Kastelčeva ulica 6, član,
Gregor Macedoni, Vrh pri Pahi 7, član,
Vid Meršol, Novo mesto, Kettejev drevored 4, član,
Jasna Šinkovec, Novo mesto, Stritarjeva ulica 1, članica,
Marijan Špilar, Novo mesto, Šegova ulica 10, član.
S k l e p št. 25

Občinski svet je

v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i m e n o v a l
ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Matjaž ENGEL, Trška Gora 187/a, predsednik,
Ivan Grill, Novo mesto, Na Tratah 13, član,
Alojz Dragan, Petelinjek 12, član,
Gregor Klemenčič, Jugoirje 17, član,
Jože Kukec, Novo mesto, Na Tratah 21, član,
Nikolaj Padevski, Novo mesto, Dol. Kamence 23, član,
Stanko Peče, Smolenja vas 24/a, član,
Cirila Surina Zajc, Novo mesto, Bršjin 31, članica,
Sašo Stojanovič Lenčič, Novo mesto, Šegova ulica 87, član.
S k l e p št. 26
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Občinski svet je

i m e n o v a l
ODBOR ZA MLADINO

v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elizabeta HORVAT, Novo mesto, Na Tratah 13, predsednica,
Vladimir Bahč, Novo mesto, Lamutova ulica 15, član,
Štefan David, Novo mesto, Vorančeva ulica 7, član,
Zdenko Ivančić, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 92, član,
Franc Koncilija, Novo mesto, Kastelčeva ulica 6, član,
Nives Mesojedec, Novo mesto, Vel. Bučna vas 1, članica,
Eva Miklič, Novo mesto, Mušičeva ulica 4, članica,
Igor Vidmar, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 86, član,
Sašo Stojanovič Lenčič, Novo mesto, Šegova ulica 87, član.
(21 ZA, 5 PROTI)

3.2
Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi
sklepov za odločanje o kadrovskih zadevah za točke 3.2 so članice in člani
občinskega sveta prejeli po pošti.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Tomaž Levičar (vprašanje: občutek, da se je skozi razpravo izoblikoval predlog, da bi
se opredelili glede vprašanja predsednika NO - konkretno, da bi bil predsednik NO
Miloš Šuštar in da bi se ta predlog dal tudi na glasovanje).
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto je podal obrazložitev (Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je po poslovniku pooblaščena za
predlaganje kadrovskih zadev, je podala celovit predlog za sestavo nadzornega
odbora in po poslovniku se glasuje o predlogu komisije).
Mag. Janez Pezelj (predlog je bil, da se vsaj pri NO posebej glasuje o tem ali se
imenuje Miloša Šuštarja za predsednika NO) ter
dr. Boris Dular (predlagatelj je komisija; o predlogu komisije se glasuje in v primeru
da občinski svet predlog komisije zavrne, se oblikuje nov predlog; ne more se iti
mimo predloga, ki ga je pripravila KMVVI).

13

S k l e p št. 27
Občinski svet je po razpravi sprejel
SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
1.
V nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mag. Franci Bačar, Dolž, Greben 10, predsednik,
Sonja Dular Povše, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 7, članica,
Darja Gantar, Novo mesto, Rozmanova ulica 12, članica,
Sandi Kranjc, Brusnice 69, član,
Milan Lah, Novo mesto, Ragovska ulica 10, član,
Liljana Lukšič –Medved, Prečna 26, članica,
Miloš Šuštar, Novo mesto, Gotna vas 17, član.

2.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(20 ZA, 7 PROTI)

3.3
Predlog sklepa za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogom sklepa za odločanje o kadrovskih zadevah za točko 3.3 so članice in člani
občinskega sveta prejeli po pošti.
V razpravi je sodeloval Franc Koncilija (nasprotovanje, da bi bil predsednik občinske
volilne komisije F. Cvelbar; razlog za to je, da je tožilstvo v Krškem nedvoumno in
jasno ugotovilo, da so bile volitve »pogoljufane«; sicer je res, da se ni moglo
ugotovitvi konkretne osebe, vendar osebna ocena, da je predsednik takratne OVK
osebno odgovoren za takšno stanje in zato mnenje, da ni primeren kot predsednik).
S k l e p št. 28
Občinski svet je po razpravi sprejel
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Mestne občine Novo mesto
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1.
V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto se imenujejo:
1. predsednik komisije:
Franci CVELBAR, roj. 1938, Novo mesto, Šegova ulica 20,
namestnica predsednika:
Marjetica Žibert, roj. 1957, Novo mesto, Aškerčeva ulica 6,
2. član:
mag. Fredi Bančov, roj. 1972, Novo mesto, Ragovska ulica 14,
namestnik člana:
Avgust Fink, roj. 1950, Novo mesto, Smrečnikova ulica 34,
3. član:
Mirko Bilbija, roj. 1974, Novo mesto, Sokolska ulica 6,
namestnica člana:
Silva Golob, roj. 1954, Novo mesto, Gornje Lakovnice 5,
4. član:
Matej Šporar, roj. 1974, Novo mesto, Cesta brigad 34,
namestnik člana:
Boris Petančič, roj. 1948, Novo mesto, Seidlova cesta 36.
2.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(22 ZA, 5 PROTI)

3.4
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogom sklepa za točko 3.4 so članice in člani občinskega sveta prejeli po pošti.
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. 29
Občinski svet je brez razprave
i m e n o v a l
Urško Kapš, roj. 1975, Novo mesto, Krajčeva ulica 44,
Andreja Resmana, roj. 1958, Novo mesto, K Roku 66,
Mirana Vidmajerja, roj. 1960, Novo mesto, Ul. Ivana Roba 35 A,
za predstavnike Mestne občine Novo mesto v Svet javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto za mandatno dobo štirih
let.
(21 ZA, 4 PROTI)

3.5
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet
Zdravstvenega doma Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogom sklepa za odločanje o dveh kandidatih so članice in člani občinskega sveta
prejeli po pošti, za tretjega kandidata pa pred sejo.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Sašo Stojanovič Lenčič (glede prejšnjih točk pri kadrovskih zadevah ni potrebe, da se
zadeve obrazloži, saj so jasne in jih članice in člani razumemo; vprašanje: kdo je
tretja predlagana kandidatka za svet javnega zavoda; priporočljivi in predlagani
kriteriji so znani za mesto v svetu zavoda; predlog LDS je Mira Retelj; njene
kompetence niti ni potrebno poudarjati; bila je prejšnji mandat v tem občinskem
svetu; vprašanje, kakšno je stališče župana do imenovanja predlagane tretje članice
sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma - Matejke Režek).
Na razpravo in vprašanja je na seji odgovoril Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (osebno ne pozna tretje predlagane
kandidatke, ki je na KMVII dobila večinsko podporo).
Dr. Boris Dular (zavedati se je potrebno, kdo predlaga; če se predlagatelj zaveda
odgovornosti in predlaga določenega kandidata, je to njegova osebna odgovornost;
večina v občinskem svetu bo določila),
Mojca Novak (glasovanje proti predlogu KMVVI; z vidika zaupanja KMVVI, bi morala
glasovati za; tukaj pa ne veljajo nobeni kriteriji in nobena pravila, o katerih smo prej
govorili; ni korektno, da se pri eni točki ravna tako, pri drugi drugače),
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Tomaž Levičar (vprašanje, kako se sploh lahko spregleda tako ime kot je Mira Retelj,
ob kriterijih, ki se jih je navedlo; predlagana kandidatka ne deluje po principih
strankarske discipline; je avtonomen in razumen človek; zopet se dela napako; lahko
bi doprinesla k razvoju te pomembne institucije),
Igor Perhaj (kot predstavnik predlagatelja se zaveda svoje odgovornosti; če bi se vsi
zavedali svoje odgovornosti do sedaj, potem zdravstvo in Zdravstveni dom ne bi bilo
v takšnem stanju kot je; SD je predlagala kandidatko, ki si bo zagotovo prizadevala
za to, da se bo stanje v zdravstvu in Zdravstvenem domu popravilo),
Tomaž Levičar (replika: Mira Retelj uspešno deluje v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki
je po kriterijih Vlade RS uspešna ustanova in ona je uspešen manager v tej
ustanovi),
Darinka Smrke (ceni kandidatko M. Retelj; pomisleki glede njenega imenovanja zato,
ker je direktorica javnega zdravstvenega zavoda in bi bila v svetu drugega javnega
zdravstvenega zavoda) ter
Tomaž Levičar, replika (to, da je kandidatka direktorica enega zdravstvenega javnega
zavoda in hkrati v svetu drugega javnega zdravstvenega zavoda, je lahko pomislek,
vendar je kandidatka M. Režek prav tako zaposlena v javnem zavodu) ter
Darinka Smrke (replika: to ni isto).
Na razpravo in vprašanja je na seji odgovoril Alojzij Muhič, župan Mestne občine
Novo mesto (občinski svet je imenoval KMVVI za to, da bo delovala demokratično;
predlagana kandidatka je prejela večinsko podporo KMVVI).
S k l e p št. 30
Občinski svet je po razpravi
i m e n o v a l
Ivana Grilla, roj. 1961, Novo mesto, Na Tratah 13,
Darinko Smrke, roj. 1949, Črmošnjice pri Stopičah 15,
Matejko Režek, roj. 1980, Novo mesto, Belokranjska cesta 62,
za predstavnike Mestne občine Novo mesto v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto za mandatno dobo štirih let.
(16 ZA, 10 PROTI)

3.6
Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet
Centra za socialno delo Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogom sklepa za odločanje o točki 3.6 so članice in člani občinskega sveta prejeli
po pošti.
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Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi je sodeloval Franc Koncilija (vprašanje: kdo je kandidat Srečko Vovk in kdo
ga je predlagal).
Na vprašanje je na seji odgovoril Rafko Križman, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (kandidata je predlagala Zveza za Dolenjsko; je
diplomirani ekonomist; zaposlen v Splošni bolnišnici Novo mesto).
S k l e p št. 31
Občinski svet je po razpravi

i m e n o v a l

Srečka Vovka, roj. 1967,
Novo mesto, Smrečnikova ulica 24,
za predstavnika lokalne skupnosti
v Svet Centra za socialno delo Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(14 ZA, 10 PROTI)

3.7
Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet
Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s
predlogom sklepa za odločanje o kadrovskih zadevah za točke 3.7 so članice in člani
občinskega sveta prejeli po pošti.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 32
Občinski svet je brez razprave
i m e n o v a l
Cirilo Surina Zajc, roj. 1949,
Novo mesto, Bršljin 31,
za predstavnico lokalne skupnosti
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v Svet Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
(21 ZA, 5 PROTI)

3.8
Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ Center
Gradivo – poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi
mnenja za točko 3.8 so članice in člani občinskega sveta prejeli po pošti.
Uvodno obrazložitev je na seji podal Rafko Križman, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
S k l e p št. 33
Občinski svet je brez razprave podal
pozitivno mnenje
k imenovanju
Vide Zupančič Yebuah,
Novo mesto, Levstikova ulica 2,
za ravnateljico Osnovne šole Center.
(25 ZA, 1 PROTI)

K 3. točki
Vprašanja in pobude
I.
Članice in člani občinskega sveta so na 3. seji občinskega sveta dne 22. 2. 2007
prejeli pisne odgovore na naslednje pobude in vprašanja članic in članov občinskega
sveta, podane na 2. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
2.

032-7/2007-1320-1
032-7/2007-1320-2

3.

032-7/2007-1320-4

4.
5.

032-7/2007-1320-6
032-7/2007-1320-8

Izhajanje občinskega časopisa Novo mesto
Pregled splošnih aktov za katere ni bil zaključen
postopek sprejemanja v prejšnjem mandatu
občinskega sveta
Gradnja državnega kolesarskega omrežja na
novomeškem območju
Novo mesto – evropska prestolnica kulture
Dostopnost gradiva o razvoju lokalne skupnosti v
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6.

032-7/2007-1320-11

7.

032-7/2007-1320-13

Knjižnici Mirana Jarca
Ureditev medsebojnega finančnega razmerja iz
naslova izgradnje komunalne infrastrukture med
MO NM in Adria Mobil, d.o.o.
Ocena zadnje zunanje presoje standarda ISO
9000 v občinski upravi Mestne občine Novo mesto

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 3. seji občinskega sveta dne 22. 2. 2007
podali v ustni in pisni obliki naslednje pobude in vprašanja:
1. dr. Boris Dular
032-7/2007-1320-17
(ustno)

2.

Tomaž Levičar
032-7/2007-1320-18
(pisno)

Aktivnosti za ustanovitev univerze v Novem
mestu
Vprašanje, kako potekajo aktivnosti za ustanovitev
univerze v Novem mestu, pobuda, da župan
prevzame iniciativo za poenotenje pristopa znotraj
zavodov in gospodarstva ter opozorilo, da je
potekel mandat predstavniku MONN v svetu
Visokošolskega središča.
Združitev javnih zavodov na področju
kulture
Vprašanje, kdaj se bo izpeljala predvolilna
napoved župana za združitev javnih zavodov na
področju kulture, ali je že v pripravi pravna
podlaga in kako bo v bodoče s financiranjem
programov, ki jih izvajajo danes samostojni, jutri
pa združeni javni zavodi s področja kulture.

032-7/2007-1320-19
(pisno)

Razvoj cestne infrastrukture
Vprašanje,
namere
glede
izgradnje
ali
rekonstrukcije ncestne infrastrukture v naslednjih
štirih letih (ceste, mostovi, kolesarski poti in
pešpoti, parkirišča in parkirne hiše), višina
proračunskih sredstev za te namene, kako se
postavljajo prioritete za razvoj cest (kriteriji), v
kakšni fazi so danes projekti za tovrstno
infrastrukturo, ki se bo urejala v naslednji štirih
letih.

032-7/2007-1320-20
(pisno)

Uresničevanje sklepov občinskega sveta
Pobuda, da se zaradi boljšega pregleda nad
uresničevanjem sklepov na dnevni red sej
občinskega sveta kot redna točka uvrsti: »Pregled
uresničevanja sklepov občinskega sveta« in celovit
pregled neuresničenih sklepov občinskega sveta v
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prejšnjem mandatu.
032-7/2007-1320-21
(pisno)

Nadgradnja centralne čistilne naprave
Vprašanje, zakaj ni realiziran sklep izredne seje
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto iz
novembra 2006 v zvezi s trimesečnim poročanjem
občinskemu svetu o realizaciji terminskega plana
za nadgradnjo centralne čistilne naprave;
vprašanje, kako je v povezavi z nadgradnjo
čistilne naprave z zahtevo 172. člena Zakona o
varstvu
okolja,
ki
terja
pridobitev
okoljevarstvenega soglasja in s tem povezano
zagotovitev delovanja čistilne naprave v zakonskih
mejah ter ali je še aktualna pred časom ocenjena
vrednost sanacije v višini 150 mio SIT.

032-7/2007-1320-22
(pisno)

Ureditev Šmihelske oz. Ljubenske ceste
Vprašanje, kako poteka realizacija že pred leti
sprejetega lokacijskega načrta za ureditev nove
ceste od Šmihelskega mostu ob železnici do
Šmihelske ceste (odkupi zemljišč, priprava
projektov, zagotavljanje finančnih sredstev MONM
in RS) ter kdaj se bo pričelo z več leto
pričakovano novogradnjo.

032-7/2007-1320-23
(pisno)

Anketa
o
zadovoljstvu
uporabnikov
Komunale Novo mesto
Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta
predstavi rezultate ankete o zagotavljanju
zadovoljstva uporabnikov storitev Komunale Novo
mesto, opredeljene v predlogu poslovnega plana
Komunale Novo mesto za leto 2006, skladno s
programom izvajanja standarda 9001/2000.

032-7/2007-1320-24
(pisno)

Cene komunalnih storitev
Vprašanje, kaj občina in Komunala Novo mesto
delata v smeri liberalizacije cen komunalnih
storitev ali njihove ugodnejše odreditve v funkciji
povečanja možnosti uresničevanja strateških ciljev
na področju komunale, varstva okolja ipd.

032-7/2007-1320-25
(pisno)

Objava strokovnih podlag za pripravo
strategije prostorskega razvoja občine
Pobuda, da občina na svoji spletni strani objavi
strokovne podlage, analize ipd., ki so bile
pripravljene ali uporabljene ob pripravi strategije
prostorskega razvoja občine zaradi boljše
možnosti sodelovanja občank in občanov
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(demografska
študija,
študija
razvoja
gospodarstva, študija razvoja kmetijstva, študija
potreb po stanovanjih, študija ranljivosti, zeleni
sistem Novega mesta, analiza stanja in teženj v
razvoju MONM, zaključki delavnic ipd.).
MONM naj v bodoče tudi sicer objavlja na svoji
spletni strani vse podobne raziskave, ki jih naroča.
032-7/2007-1320-26
(pisno)

Razvoj projekta CeROD – zaključek 1. faze,
priprave na 2. fazo
Vprašanje o podatkih o razvoju Centra za
ravnanje z odpadki: ali je 1. faza investicije
zaključena; ali bo občinskemu svetu predstavljeno
finančno poročilo o investiciji – obseg, kakovost,
cena; kako poteka priprava projekta 2. faze
razvoja odlagališča (vlaganja, obveznosti občine,
problemi ipd.).

032-7/2007-1320-27
(pisno)

Igrišče ob vrtcu v naselju Brezje
Vprašanje, ali bo ob novem vrtcu v naselju Brezje
urejeno tudi otroško igrišče in kakšno bo in
pobuda, da če le-to ni predvideno, da se uredi, saj
bi v nasprotnem bil romski vrtce edini v občini, ki
ne bi imel urejenega tudi igrišča.

032-7/2007-1320-28
(pisno)

Športna dvorana
Vprašanje, na čem temelji izjava podžupana
MONM v intervjuju za tednik, da bo mesto dobilo
osrednjo športno dvorano verjetno na Grabnu v
Novem mestu, kakšne aktivnosti potekajo v zevi s
tem ter kaj se dogaja v zvezi z ureditvijo športne
dvorane v Portovalu in nasploh z vodenjem
sprememb in dopolnitev UN ŠRC Portoval.

032-7/2007-1320-29
(pisno)

Vodohran Mestne njive
Vprašanje, v kakšni fazi razvoja je projekt
izgradnje vodohrana na Mestnih njivah, ki je že
vrsto let v programu dela občine in predvsem
Komunale (projekti, odkupi zemljišč) in kakšna
sredstva bo izgradnja terjala od občinskega
proračuna.

032-7/2007-1320-30
(pisno)

Sredstva RS in EU
Vprašanje o podatkih o tem, koliko sredstev UE in
RS so v preteklem mandatu pridobili občina, njeni
zavodi in podjetja, za katere projekte in kakšen je
bil delež teh sredstev v celotni vrednosti izvedbe
projekta ter
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V zvezi s katerimi projekti MONM z zavodi in
podjetji pričakuje sredstva RS in EU v naslednjem
obdobju in okvirno koliko sredstev se načrtuje
pridobiti.
032-7/2007-1320-31
(pisno)

Vloga Novega mesta v času predsedovanja
Evropski uniji
Pobuda, da se s strani MONM izpostavi vprašanje
možnosti sodelovanja Novega mesta pri projektih
v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji,
denimo z gostitvijo katerega od dogodkov, ki se
bodo zgodili v Sloveniji v času predsedovanja,
morda slovesnost ob zaključku predsedovanja, za
kar bi veljalo s strani RS pridobiti tudi določena
finančna sredstva.

3.

Zoran Grm
032-7/2007-1320-32
(ustno in pisno)

Legalizacija romskega naselja Žabjek in
Brezje
Pobuda, da se Občinski svet Mestne občine Novo
mesto in občinska uprav opredelita v zadevi
legalizacije v romskem naselju Brezje in Žabjek ter
s tem omogočita priključek na električno omrežje
vseh zgrajenih objektov v tem naselju.

4.

Anton Škerlj
032-7/2007-1320-33
(ustno)

Oživljanje mestnega jedra
Pobuda županu, da nadaljuje z aktivnostmi v
okviru oživljanja mestnega jedra v Novem mestu
za restavracijo Breg in stavbo na Glavnem trgu
30, začete v prejšnjem mandatu.

5.

mag. Janez Pezelj
032-7/2007-1320-34
(ustno)

Prostori Razvojno izobraževalnega centra v
Kulturnem centru Janeza Centra
Vprašanje, kako županstvo razmišlja v zvezi z
izpraznjenimi prostori Razvojno izobraževalnega
centra v Kulturnem centru Janeza Trdina; pobuda,
da ti prostori pripadejo kulturi.

032-7/2007-1320-35
(ustno)

Novomeški kulturni večeri
Vprašanje, ali letos zaradi zamude pri sprejemanju
proračuna ne bo novomeških kulturnih večerov, za
organizacijo katerih se je KCJT v preteklosti
prijavil na razpise.

032-7/2007-1320-36
(ustno)

100-letnica rojstva Marjana Kozine
Pobuda, da Oddelek za družbene dejavnosti ob
100-letnici rojstva skladatelja Marjana Kozina
razmisli in nato pripravi predlog, da bi imela
novomeška občina letos »Kozinovo leto«.
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032-7/2007-1320-21
(pisno)

Nadgradnja centralne čistilne naprave
Vprašanje v zvezi s sprejetim sklepom občinskega
sveta v prejšnji sestavi z dne 14.9.2006 o nujnosti
nadgradnje centralne čistilne naprave na obstoječi
lokaciji in postavljenim rokom za pripravo
terminskega plana (20.10.2006):
− ali je terminski plan pripravljen in kdo ga je
potrdil, in če ni,
− zakaj se s tako aktualnim projektom zamuja, in
ali ne obstaja nevarnost, da bodo zamujeni roki
za pridobitev evropskih sredstev nove finančne
perspektive za obdobje 2007 – 2013.

mag. Adolf Zupan
032-7/2007-1320-37
(ustno)

Priprava
načrta
prostorske
ureditve
območja Livade
Pobuda, da se čimprej pripravi načrt prostorske
ureditve in opremljenosti z infrastrukturo za
območje Livade, saj je šlo doslej za mačehovski
odnos do velikega števila podjetnikov na tem
območju.

032-7/2007-1320-38
(ustno)

Spomladansko čiščenje in urejanje mesta
Pobuda, da se letos zaradi mile zime pospeši
spomladansko čiščenje in urejanje mesta (npr.
tudi popravila polomljenih ograj v območju
Ragovega gozda).

7.

Jasna Šinkovec
032-7/2007-1320-39
(ustno in pisno)

Ureditev parka Antona Podbevška
Pobuda za vizualno in scensko ureditev parka
Antona Podbevška pred Antona Podbevška
teatrom na Prešernovem trgu 3, ki naj bi imel
»živo« sociološko vlogo druženja umetnikov in
drugih obiskovalcev, priprava soarej, večernih
happeningov ali nastopov performerjev in
glasbenikov, džez akcij, predavanj teoretikov in
mislecev sodobne umetnosti in kulture, kiparskih
in slikarskih postavitev…

8.

Mojca Novak
032-7/2007-1320-11
(ustno)

Ureditev
medsebojnega
finančnega
razmerja iz naslova izgradnje komunalne
infrastrukture med MONM in Adria Mobil,
d.o.o
Nezadovoljstvo nad posredovanim odgovorom na
vprašanje
glede
ureditve
medsebojnega
finančnega razmerja iz naslova izgradnje
komunalne infrastrukture med MONM in Adria
Mobil, d.o.o., z vidika ne samo zakonitosti, ampak

6.
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korektnosti, bi bilo prav, da bi bili v prilogi vsi
dokumenti, ki jih je občinska uprava pridobila in ki
so bili posredovani v vednost tudi Adrii Mobil,
d.o.o., občinska uprava naj pripravi dodaten in
celovit odgovor na postavljeno vprašanje, kar je v
skladu z 18. členom poslovnika.

9.

032-7/2007-1320-40
(ustno in pisno)

Izgradnja stanovanjsko-poslovnega objekta
Seidlova ploščad
Vprašanja v zvezi z izgradnjo poslovnostanovanjskega objekta Seidlova ploščad na
lokaciji neposredno ob parkirišču mestnega
pokopališča v Ločni:
− ali je časovno omejeno delovanje gradbene
mehanizacije, strojev in transportnih sredstev za
čas pogrebnih slovesnosti, in če je, čigava je
dolžnost, da to zagotovi in izvaja;
− ali je izvajalcu objekta prepovedana uporaba
parkirišč ob pokopališču, ki so zagotovo
namenjena izključno obiskovalcem pokopališča;
− katera občinska služba je soglašala, da je s
postavljeno gradbiščno ograjo tik ob pločniku
zmanjšana
prometna
varnost
zaradi
nepreglednosti vozilom, ki se iz parkirišča oz. iz
Koštilalovo ulice vključujejo na prednostno
Seidlovo cesto.

032-7/2007-1320-41
(ustno in pisno)

Delo občinskega sveta in občinske uprave
Pobuda, da se občinskemu svetu posreduje
program dela za leto 2007 zaradi počasnosti dela
občinskega sveta, kot posledica takšnega dela
župana in občinske uprave.

Sašo Stojanovič Lenčič
032-7/2007-1320-42
(ustno in pisno)

Pregled pobud in vprašanj za mandatno
obdobje 2002 – 2006
Pobuda, da se do naslednje seje občinskega sveta
pripravi pregled vseh vprašanja in pobud iz
mandatnega obdobja občinskega sveta 20022006, na katera še ni bilo podanih odgovorov oz.
še ni prišlo do realizacije podanih pobud ter
odgovore na vprašanja, podana v zvezi s
podjetjem Gratel oz. z njim povezanim projektom
polaganja optičnih kablov v Mestni občini Novo
mesto.

032-7/2007-1320-43
(ustno in pisno)

Celostna prenova vrtcev
Do naslednje seje občinskega sveta naj se pripravi
celovit program prenove vseh vrtcev (obeh javnih
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zavodov – Ciciban in Pedenjped) z vsemi
ustreznimi in potrebnimi sestavinami: časovni
okvir ter časovna dinamika prenove posamezne
enote, predviden način prenove, časovna
dinamika
priprave
ustrezne
projektne
dokumentacije, finančni viri itd. ter se ga predloži
občinskemu svetu.

10.

032-7/2007-1320-44
(ustno in

Koncesija za urejanje zelenih površin
Vprašanje ali se bo v zvezi z urejanjem zelenih
površin izvedel nov razpis za koncesionarja ali se
bo podaljšala pogodba obstoječemu oz. pobuda,
da se zaradi doseganja čim boljše kakovosti
storitev urejanja zelenih površin ter tudi
doseganja za MONM čim ugodnejše cene, izvede
nov razpis za koncesionarja za urejanje zelenih
površin.
Vprašanje, kdo potrdi dvoletni plan – načrt
urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela
izvajalec javne službe v skladu s 6. členom Odloka
o urejanju zelenih površin ter pobuda, da se ta
plan predstavi na naslednji seji občinskega sveta.

Franc Koncilija
032-7/2007-1320-45
(pisno)

Pokopališče v Šmihelu
Pobuda,
zahteva,
da
romski
obiskovalci
pokopališča v Šmihelu odlagajo sveče iz grobov v
zabojnik za smeti in jih ne mečejo preko
pokopališkega zidu na zasebno zemljišče.

Ker ni bilo več razprave, se je župan zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo
ob 18. uri.
Številka : 032-5/2006
Datum: 22. 2. 2007

Zapisal
Darko Habjanič

Župan
Alojzij Muhič

26

