PREDLOG

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 3. marca
2016, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili dr. Milena Kramar Zupan,
mag. Adolf Zupan in mag. Renata Zupančič. Udeležbo z zamudo pa so napovedali Bojan
Kekec, Matjaž Smodiš in Vesna Vesel.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.05 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno so se seje udeležili še trije
svetniki Vesna Vesel (16.08), Bojan Kekec (16.11) in Matjaž Smodiš (16.49), tako da je bilo na
seji skupaj prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,
Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Nina Jakovljević, Dušan Kaplan, Bojan Kekec,
Alojz Kobe, Peter Kostrevc, Mateja Kovačič, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr.
Janez Povh, Matjaž Smodiš, Borut Škerlj, mag. Mojca Špec Potočar, Marjanca Trščinar Antić,
Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt in Martina Vrhovnik.
Opravičili odsotnost:
− dr. Milena Kramar Zupan,
− mag. Adolf Zupan, in
− mag. Renata Zupančič.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj,
− Meta Retar, Kabinet župana,
− Suzana Virc, Kabinet župana in
− Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
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c) Ostali prisotni:
− Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o. (pri 3. točki),
− Darinka Redling, Komunala Novo mesto, d.o.o. (pri 3. točki),
− mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora MO NM (pri 6. točki),
− Jožica Barbo Hrastar, članica Nadzornega odbora MO NM (pri 6. točki),
− Jernej Muhič, Komunala Novo mesto, d.o.o. (pri 8. točki), in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− predlog za razširitev dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta MO NM, in
− poročila delovnih teles.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan in svetniki v skladu z 38. členom poslovnika niso imeli predloga za umik točke z
dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan je v skladu s petim odstavkom 29. člena, četrtim odstavkom 38. člena ter v skladu s prvo
alinejo 101. člena poslovnika predlagal razširitev dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto z naslednjima točka:
− Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek,
− Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe (29. člen poslovnika določa objavo gradiva sedem dni
prej; zadeva ni toliko nujna, da bi se obravnavala na tej seji), Nina Jakovljević (pobuda, da se v
prihodnje v primerih, ko gre za predlog razširitve dnevnega reda seje OS na dan seje, svetnike
obvesti še po elektronski pošti), Borut Škerlj (proti razširitvi dnevnega reda, ker je premalo časa
za preučitev gradiva in ni usklajen s poslovnikom), mag. Franc Bačar (proti predlogu razširitve
dnevnega reda), Mateja Kovačič (proti predlogu razširitve dnevnega reda), Martina Vrhovnik
(proti predlogu razširitve dnevnega reda) in dr. Janez Povh (podpora predlogu razširitve
dnevnega reda).

S K L E P, št. 238
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
sklep
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o razširitvi dnevnega reda
13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je
razširil dnevni red
13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
z naslednjima novima točkama:
− Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek (17 ZA, 2
PROTI),
− Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek (13 ZA, 9
PROTI).
Točki se uvrstita na dnevni red po točko 13 in 14.
III.
Zamenjava obravnave točk dnevnega reda
Župan je v skladu s 33. členom poslovnika predlagal zamenjavo obravnave točk dnevnega
reda, in sicer se
- zamenja vrstni red obravnave 10. in 11. točke dnevnega reda tako, da se 13. točka
obravnava kot 10. točka, prvotna 10. točka kot 11. točka in ostale točke naprej po
vrstnem redu.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 239
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana sprejel
sklep
o zamenjavi vrstnega reda obravnave točk
Zamenja se vrstni red obravnave 10. in 11. točke dnevnega reda tako, da se 13. točka
obravnava kot 10. točka, sedanja 10. točka kot 11. točka in ostale točke naprej po
vrstnem redu.
(23 ZA,0 PROTI)
IV.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 240

3

PREDLOG

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2016
Premoženjsko – pravne zadeve
4.1 Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
4.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št.
4101/3, 4101/5 in 4101/7, vse k.o. 1500 – Dobindol
Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto
2015
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
6.1 Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru štirih veljavnih
pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje,
sklenjenih v letu 2015 (presek stanja na dan 25. 8. 2015)
6.2 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realnim stanjem na seznamu
pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje v
letu 2015 (presek stanja na dan 25.8.2015)
6.3 Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2015
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Novo mesto za leto 2015 in plan dela za leto 2016
Informacija o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske,
na dan 19. 2. 2016
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Soglasje k spremembi Statuta Agencije za šport Novo mesto
Stališča Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do napadov na Narodni
dom v Novem mestu
Kadrovske zadeve
12.1 Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske skupnosti Mestne
občine Novo mesto
12.2 Predlog sklepa za mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole
12.3 Predlog sklepa za potrditev kandidatov za sodnike porotnike
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(21 ZA, 1 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek

Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skrajšani postopek za 9. in 13. točko:
- 9. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek in
- 13. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek.
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Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 241
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o sprejemu odlokov po skrajšanem postopku
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivi pod 13. in 14. točko:
13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek
14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek
po skrajšanem postopku.
(19 ZA, 2 PROTI)
V.
Združitev obravnave točk
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal združitev obravnave:
− združitev obravnave 4.1 in 4.2 (pod)točke (premoženjsko-pravne zadeve),
− združitev obravnave 6.1 do 6.3 (pod)točke (gradiva Nadzornega odbora), ter
− združitev obravnave 9. in 10. točke (Agencija za šport – sprememba odloka in statuta).
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 242
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave sprejel
sklep
o združitvi obravnave točk
Občinski svet bo združil obravnave za naslednje točke dnevnega reda:
− podtočki 4.1 in 4.2,
− podtočke 6.1, 6.2 in 6.3, in
− točki 10. in 13.
(24 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
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Pri tej točki so razpravljali:
Martina Vrhovnik (pri točki 11.5 - imenovanje v.d. direktorja Agencije za šport je sodelovala v
razpravi z vprašanjem, kakšna je pravna podlaga, da Občinski svet sprejme sklep, kot je bil
predlagan s strani župana (da se ne objavi razpis za direktorja Agencije za šport, temveč se
začasno imenuje v.d. direktorja do odločitve Občinskega sveta MONM o morebitnem
preoblikovanju javnega zavoda oz. najdlje do konca leta 2016).
Mateja Kovačič (ni priloge k zapisniku pri 1. točki: Določitev dnevnega reda; svetnik Borut Škerlj
je razpravljal pri podtočki »Umik točk z dnevnega reda« in predal tudi pisno gradivo; v samem
zapisniku je sicer zapisano, da je pisno gradivo svetnika priloga zapisnika, vendar priloge na
spletu ni).
Borut Škerlj (strinjanje z Matejo Kovačič, da je pisna razprava kot priloga sestavni del zapisnika
in kot tako naj se tudi objavi na spletu).
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 243
I.
Predlog zapisnika 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 28. 1. 2016
se dopolni tako, da se:
− med razpravljalci pri točki 11.5 navede svetnico Martino Vrhovnik,
− kot prilogo k zapisniku priloži pisno razpravo svetnika Boruta Škerlja pri predlogu
za umik 3. točke z dnevnega reda.
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je

II.

potrdil
zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 28. 1. 2016 z
upoštevanjem sprejetih dopolnil pod točko I.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2016
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo uvoda.
Poročila delovnih teles sta na seji podala:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
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Pri tej točki so razpravljali Borut Škerlj, Alojz Kobe, mag. Mojca Špec Potočar, mag. Franc
Bačar in mag. Miro Berger.
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali župan Gregor Macedoni, mag. Jože Kobe, vodja Urada
za gospodarske javne službe, in Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
S K L E P, št. 244
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2016.
(22 ZA, 4 PROTI)

K 4. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
4.1 Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
4.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 4101/3,
4101/5 in 4101/7, vse k.o. 1500 – Dobindol
Pri določanju dnevnega reda je bila izglasovana skupna obravnava obeh podtočk 4.1 in 4.2.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Poročilo delovnih teles je na seji podal:
− Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 245
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
1. dopolnitev in spremembo
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
v predloženi vsebini.

S K L E P, št. 246
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 4101/3, 4101/5 in 4101/7, vse
k.o. 1500 – Dobindol
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Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi, da je Mestna
občina Novo mesto lastnica nepremičnin parc. št. 4101/3, 4101/5 in 4101/7, vse k.o. 1500
– Dobindol, in o ukinitvi statusa javnega dobra pri njih.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za priznanja in nagrade, je bilo objavljeno na spletni strani
občine v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal Bojan Kekec, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade.
V razpravi sto sodelovali mag. Mojca Špec Potočar, Borut Škerlj in dr. Janez Povh.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog Komisije za priznanja in nagrade po
razpravi z večino glasov v paketu sprejel naslednje sklepe:
S K L E P, št. 247
Listina častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2015 se ne podeli.
S K L E P, št. 248
Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prejme
Gorazd CIBIC
za življenjsko delo in pomembnejše trajne uspehe
na urbanistično arhitekturnem področju.
S K L E P, št. 249
Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prejme
Anton PROGAR
za pomembnejše trajne uspehe na področju
planinstva in prostovoljstva.

S K L E P, št. 250
Trdinovo nagrado za leto 2015 prejme
dr. Daniel Brkič,
koordinator projektne skupine za prenovo kulturnega spomenika Mordaxova kapela.
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S K L E P, št. 251
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prejme
Klavdija KOTAR
za dolgoletno izjemno zavzeto, predano in uspešno delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti.

S K L E P, št. 252
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prejme
Kulturno - umetniško društvo Krka
za dolgoletne pomembne dosežke in
bogat prispevek k promociji kulturnih dejavnosti.

S K L E P, št. 253
Grb Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prejme
Šahovsko društvo Krka Novo mesto
za dolgoletne uspehe in širjenju šahovske kulture.
(26 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
6.1 Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru štirih veljavnih pogodb
Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v
letu 2015 (presek stanja na dan 25. 8. 2015)
6.2 Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realnim stanjem na seznamu pogodb
Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015
(presek stanja na dan 25.8.2015)
6.3 Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora.
Poročilo delovnega telesa je na seji podala:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, Borut Škerlj (razprava: priloga 1), mag. Franc Bačar, Uroš
Lubej, Bojan Kekec, Boštjan Grobler, Mateja Kovačič, Martina Vrhovnik, Marjanca Trščinar
Antič in Nina Jakovljević.
Mag. Franc Bačar je v imenu skupine devetih svetnikov predlagal in obrazložil predlog za
sprejem dodatnega sklepa (predlog za dopolnitev programa dela NO za leto 2016 glede
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primernosti imenovanja sedanje sestave in zakonitosti oblikovanja Nadzornega odbora,
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Občinske volilne komisije (priloga
2)).
Z replikami so sodelovali Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, svetniki Borut Škerlj,
Bošjan Grobler, Bojan Kekec, Uroš Lubej, Mateja Kovačič in Alojz Kobe ter župan Gregor
Macedoni.
Na razpravo sta odgovarjala mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora in župan
Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ni sprejel
predloga dodatnega sklepa
(predlagatelj: skupina svetnikov s prvopodpisanim mag. Francem Bačarjem)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto predlaga Nadzornemu odboru, da dopolni program
svojega dela za leti 2016, in sicer glede vprašanja primernosti sedanje sestave in zakonitosti
odlikovanja Nadzornega odbora, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
Občinske volilne komisije.
(8 ZA, 13 PROTI)

S K L E P, št. 254
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil
1. s končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa
proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 ter s priporočili in predlogi
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto;
2. s končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem
centru Novo mesto ter s priporočili in predlogi Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto;
3. s končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in
svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem centru
Novo mesto ter s priporočili in predlogi Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto;
4. z letnim programom nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2016.
(15 ZA, 0 PROTI, 21 PRISOTNIH)

K 7. točki
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo
mesto za leto 2015 in plan dela za leto 2016
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor, ter
- Odbora za komunalo in promet.
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Pri tej točki ni bilo uvoda.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je podal:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki sta razpravljala Alojz Kobe in Peter Kostrevc.
Po razpravi je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P, št. 255
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil
− Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo
mesto za leto 2015 in
− Plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo
mesto za leto 2016.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Informacija o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske,
na dan 19. 2. 2016
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer Odbora za okolje in prostor ter Odbora
za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj.
Poročilo s skupne seje delovnih teles je na seji podal:
- Peter Kostrevc, predsednik Odbora za komunalo in promet, poročilo s skupne seje Odbora
za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
S K L E P, št. 256
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z informacijo o stanju projekta
»Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan
19. 2. 2016.
(24 ZA, 0 PROTI)
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K 9. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava
K 10. točki
Soglasje k spremembi Statuta Agencije za šport Novo mesto
Pri določanju dnevnega reda je bilo sprejeto, da se opravi skupna obravnava za točki 9 in 10.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine pred sejo. Pred sejo pa sta bili objavljeni še
poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti in
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročili s sej delovnih teles sta na seji podala:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki je razpravljala Martina Vrhovnik (dopolnitev stavka v zvezi s pooblastilom organom
zavoda v 1. členu, in sicer: »Obseg upravičenja za zastopanje določi svet zavoda.«; vpis
morebitne omejitve pooblastila direktorja v sodni register).
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni, ki se je s predlogom strinjal in dal na
glasovanje predlog odloka z upoštevanjem dopolnilnih predlogov Martine Vrhovnik.
Pri drugi obravnavi predloga odloka ni bilo podanih amandmajev.

S K L E P, št. 257
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Spremembo predloga
odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo
mesto se spremeni tako, da se za prvim odstavkom 14. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Obseg upravičenj za zastopanje določi svet zavoda.«
II.
Predlog
odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
v prvi obravnavi z upoštevanjem spremembe pod točko I.
(23 ZA, 0 PROTI)
III.
ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto v drugi
obravnavi.
(23 ZA, 0 PROTI)
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S K L E P, št. 258
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je podal
soglasje
k spremembi Statuta javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Stališča Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto do napadov na Narodni dom v
Novem mestu
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine. Pred sejo je bilo objavljeno še poročilo s seje
delovnega telesa, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je podal:
− Dušan Kaplan, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Pri tej točki so razpravljali:
Alojz Kobe (predlog za sprejem dodatnega sklepa oziroma dopolnitev predlaganega sklepa, da
Občinski svet obsoja vsako nasilje, ne le konkretnega na Narodni dom), Bojan Kekec (predlog
svetniške skupine SDS za sprejem dodatnega sklepa), mag. Miroslav Berger, Uroš Lubej, Borut
Škerlj, Boštjan Grobler, Matjaž Smodiš, mag. Franc Bačar, dr. Janez Povh in Dušan Kaplan.
Na razpravo je odgovarjal župan Gregor Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ni sprejel
predloga dopolnitve sklepa
(predlagatelj: svetniška skupina SDS )
Občinski svet Mestne občine Novo mesto obsoja risanje in uporabo vseh totalitarnih simbolov v
in okoli Narodnega doma v skladu z Resolucijo evropskega parlamenta z dne 2. 2. 2009 o
evropski zavesti in totalitarizmu. Hkrati Občinski svet Mestne občine Novo mesto nalaga
županu, da se na Narodnem domu izobesijo zastave Evropske unije, republike Slovenije in
Mestne občine Novo mesto.
(6 ZA, 7 PROTI, 20 PRISOTNIH)

S K L E P, št. 259
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
I.
Dopolnitev 1. sklepa tako, da se v besedilo prvega stavka doda besedi »vsakršno
nasilje«. (predlagatelja: Alojz Kobe, Alenka papež) (9 ZA, 6 PROTI)
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1.

2.

II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto obsoja vsakršno nasilje in odklanja
trikratni napad na Narodni dom, v katerih je prišlo do poskusa požiga vrat Narodnega
doma, risanja nacističnih simbolov na pročelje objekta ter grožnje, da bo Narodni
dom v prihodnosti požgan v celoti.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto županu in občinski upravi nalaga, da
preuči tehnične ukrepe (npr. namestitev varnostnih kamer na objekt), s katerimi bi
zaščitili Narodni dom pred nadaljnjimi napadi in s predlogi ukrepov oziroma
izvedenimi ukrepi seznani Občinski svet do naslednje seje Občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo za podtočke od 12.1 do 12.3, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, je bilo objavljeno na spletni strani v poslovniškem roku pred sejo.
12.1 Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske skupnosti
Mestne občine Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 260
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
SKLEP
o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske skupnosti Mestne občine Novo mesto
1.
V Komisijo romske skupnosti Mestne občine Novo mesto se imenujejo:
- Janez Doltar, K Roku 128, 8000 Novo mesto, predsednik,
- Mladen Gorše, Križe 22, 8000 Novo mesto, član,
- Milena Tudija, Pot v gaj 24, 8000 Novo mesto, članica.
2.
Komisija je pravna naslednica Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti in z ustanovitvijo prevzame vse naloge le-te v skladu z Zakonom o evidenci volilne
pravice.
3.
Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
4.
Komisija potrjuje svoje akte z žigom okrogle oblike, znotraj katerega je napis: »KOMISIJA
ROMSKE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO«.
5.
Komisija ima petletni mandat.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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(23 ZA, 0 PROTI)

12.2 Predlog sklepa za mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 261
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju
MATIJE SLAKA,
profesorja glasbene vzgoje,
za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

12.3 Predlog sklepa za potrditev kandidatov za sodnike porotnike
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Grobler, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 262
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave
potrdil
listo kandidatov Mestne občine Novo mesto
za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu
v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BENCIK Bojan
DRAGAN Anton
FILEJ RUDMAN Eva
GOLE Franc
HROVAT Jasna
JUDEŽ Simon
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

KAPLAN Dušan
KOLENC Leopold
KRAPEŽ Mario
LORBER Gregor
LUZAR Majda
NOVAK Aljaž
OBERČ Robert
PUŠ Gregor
REPOVŽ Anton
SKUBIC Primož
STRAJNAR Robert
VRHOVNIK Martina
ZANOŠKI Anica
ZIDARIČ Robert
Kandidati za sodnike porotnike za mladoletniške senate
BERGER Aleš
DAJČMAN Anton
HUDOKLIN Miran
JUDEŽ Mirjana
LORBER Ksenija
MEDVED LUKŠIČ Lili
(24 ZA, 0 PROTI)

K 13. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine pred sejo.
Župan Gregor Macedoni je na seji podal amandma k predlogu odloka.
Uvodno obrazložitev pri tej točki sta podala župan Gregor Macedoni in mag. Jože Kobe, vodja
Urada za gospodarske javne službe.
Pri tej točki je razpravljal dr. Janez Povh.
S K L E P, št. 263
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
Spremembo predloga
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto
(predlagatelj: župan)
Spremeni se drugi odstavek predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
tako, da se glasi:
''(4) Župan lahko na podlagi sprejetih kriterijev izda sklep o znižanju cene za celoletno
parkiranje do 25%, če je tak sklep v interesu urejanja celovite prometne politike.''
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II.
Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejete spremembe pod točko I.
(16 ZA, 0 PROTI)
III.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto v drugi obravnavi.
(16 ZA, 1 PROTI)

K 14. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 12. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.

9001-9/2015 – 234 Izgradnja vzhodne obvoznice mimo Novega mesta do
Pogancev
2.
9001-9/2015 – 235 Višine sejnin v javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih
so/ustanoviteljica je MO NM – dopolnitev svetniškega
vprašanja, št. 9001-8/2015 – 220
3.
9001-9/2015 – 236 Poenotenje načina izplačevanja sejnin članom v Svetih
javnih zavodov, javnih podjetjih in javnih gospodarskih
družbah, katerih so/ustanoviteljica je MO NM
Na pobudo svetnika je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji.
4.
9001-9/2015 – 237 Funkcionalna zemljišča okoli stanovanjskih blokov
5.
9001-9/2015 – 238 Razveljavitev sklepa občinskega sveta št. 060-20/2015 z
dne 12.11.2015 in ponoven postopek imenovanja komisije
6.
7.
8.
9

9001-9/2015 – 239 Upravljanje kapitalskih naložb
9001-9/2015 – 240 Dividende v podjetju Zarja
9001-9/2015 – 241 Odlok o prepovedi uživanja alkohola na javnih površinah in
na javnih krajih
9001-9/2015 – 242 Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto

9001-9/2015 – 243 Ureditev prometa na Šmihelski cesti v križišču z Westrovo
ulico
11.
9001-9/2015 – 244 Glasbena šola – prometna varnost
12.
9001-9/2015 – 245 Odkup zemljišč za kolesarske in pešpoti
13.
9001-9/2015 – 246 Cesta Gabrje – Dolž
Na vprašanje je ustno odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (odgovor je bil objavljen
na spletni strani občine, dne 14.12.2015).
14.
9001-9/2015 – 247 Ureditev cestno prometnega režima v Šmihelu
Martina Vrhovnik je izrazila nezadovoljstvo nad odgovorom na svetniško pobudo, št. 90019/2015 – 238 Razveljavitev sklepa občinskega sveta št. 060-20/2015 z dne 12.11.2015 in
ponoven postopek imenovanja komisije.
Na razpravo je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.
10.
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II.
Članice in člani Občinskega sveta so na 13. seji Občinskega sveta, dne 3. 3. 2016, podali
naslednje
pobude in vprašanja

1.

2.

3.

4.

5.

Martina Vrhovnik
9001-10/2016 – 248 Dan odprtih vrat Mestne občine Novo mesto
(ustna in pisna pobuda) Pobuda, da MO NM pripravi dan odprtih vrat.
Skupnost občin Slovenije je v februarju 2016 organizirala
dan odprtih vrat v lokalnih skupnostih. Pridružilo se je kar
nekaj občin. MO NM je članica SOS-a. Vprašanje, zakaj
se ni pridružila pobudi SOS-a in odprla vrata Občinske
uprave in mogoče tudi nekaterih javnih zavodov. Občani bi
spoznali delo župana, Občinske uprave in javnih zavodov.
Seznanili bi se s projekti in drugimi načrti v prihodnje,
izvedena bi bila različna srečanja z občani in mogoče tudi
obiski nekaterih javnih zavodov. Pobuda, da občina
pripravi dan odprtih vrat.
Martina Vrhovnik
9001-10/2016 – 249 Najemnina za poslovne prostore
(pisno vprašanje) Vprašanje, ali MO NM zaračunava najemnino za poslovne
prostore, ki jih oddaja društvom in drugim organizacijam,
ustanovljenim v MO NM? Katera društva in organizacije so
to in koliko znaša najemnina za posamezni prostor? Koliko
je neporavnanih najemnin?
Ali poslovne prostore društvom in organizacijam oddaja
tudi družba Zarja, d.o.o.? Katera društva in organizacije so
to in koliko znaša najemnina za posamezni prostor? Koliko
je nepobranih najemnin?
Mag. Miroslav Berger
9001-10/2016 – 250 Ureditev nadstreška pri vhodu v OŠ Center in
(ustno vprašanje) osvetlitev prostora pred šolo
Vprašanje, zakaj pri vhodu v OŠ Center še vedno ni
nadstreška? Pobuda za to je bila dana že pred meseci in
tudi obljuba za realizacijo s strani Občinske uprave.
Pobuda, da se ob ureditvi nadstreška uredi tudi
razsvetljava zunanjega prostora pred šolo (do Gimnazije).
Namreč, ko se stemni, pred šolo ni nobene razsvetljave,
kar predstavlja nevarnost predvsem za šolarje.
Uroš Lubej
9001-10/2016 – 251 Objava ažuriranih podatkov o plačah direktorjev javnih
(ustna pobuda) zavodov
in
gospodarskih
družb,
katerih
so/ustanoviteljica je MO NM
Pobuda, da se ob začetku mandata objavljen seznam
višine plač direktorjev javnih zavodov in gospodarskih
družb, katerih so/ustanovitelj je MO NM, ažurira in
ponovno objavi na spletni strani občine (kot svetniški
odgovor) z osveženimi podatki o trenutnih višinah plač
direktorjev (ali so se plače direktorjev približale plači
župana, kot je bila na začetku mandata sprejeta zaveza).
Uroš Lubej
9001-10/2016 – 252 Dopolnitev svetniškega vprašanja, št. 9001-8/2015 –
(ustna pobuda) 220 (višina sejnin v javnih zavodih in gospodarskih
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družbah, katerih so/ustanoviteljica je MO NM)
Pobuda, da se pri svetniškem odgovoru, št. 9001-8/2015 –
220, v tabeli dodajo manjkajoči podatki, in sicer naj se pri
Zdravstvenem domu Novo mesto doda podatek, ali se
sejnine članom sveta zavoda izplačujejo in na kakšni
zakonski osnovi ta izplačila temeljijo?
Uroš Lubej
9001-10/2016 – 253 Obračunavanje komunalne storitve pri bio greznici in
(ustno vprašanje) obračun omrežnine
Vprašanje Občinski upravi in Komunali Novo mesto glede
pravilnega obračunavanja odvoza blata iz bio greznice in
obračun omrežnine.
Eni od strank se odvoz blata obračunava po količini
6.
porabljene vode, obračunava pa se ji tudi omrežnina,
čeprav ni priklopljena na napeljavo. Ali je tak sistem
obračunavanja pravičen do tistih, ki imajo bio greznice? V
kakšnem položaju so lastniki bio greznic, ali imajo kakšne
prednosti v razmerju do lastnikov običajnih greznic, tudi iz
ekološkega vidika? Ali se opravlja kakšen nadzor nad
postavitvijo bio greznic?
Mateja Kovačič
9001-10/2016 – 254 Sredstva iz naslova komunalnega prispevka
(ustno vprašanje) Vprašanje, koliko sredstev (prilivov) je bilo zbranih v
proračunu občine iz naslova plačila komunalnega
7.
prispevka v letih 2014 in 2015? Kako in za kakšen namen
so bila ta sredstva porabljena? 84. člen Zakona o
prostorskem načrtovanju določa, da so prihodki od plačila
komunalnega prispevka namenski del financiranja.
Alojz Kobe
9001-10/2016 – 255 Nezadovoljstvo s svetniškim odgovorom, št. 9001(ustno vprašanje) 9/2015 – 239 – dopolnitev odgovora
8.
Glede na odgovor Občinske uprave vprašanje, zakaj
navodili nista bili realizirani in ali bo občina poskrbela, da
se bosta navodili v prihodnje realizirali?
Alojz Kobe
9001-10/2016 – 256 Izposoja davčnih blagajn društvom
(ustna pobuda) Pobuda, da MO NM kupi več davčnih blagajn za namen
izposoje društvom.
9.
Nabava davčnih blagajn za marsikatero društvo
predstavlja velik finančni zalogaj. Ogromno društev le-te
potrebuje enkrat letno ali nekajkrat na leto, kot npr. ob
organizaciji raznih družabnih srečanj, gasilskih veselic.
Dr. Janez Povh
9001-10/2016 – 257 Namestitev opreme za omejitev hitrosti vožnje na
(ustna pobuda) križišču Andrijaničeve ceste in Veliko Bučno vasjo
Pobuda, da se do dokončanja ureditve križišča
Andrijaničeve ceste in Velike Bučne vasi zaradi varnosti v
10.
prometu namesti oprema za omejitev hitrosti vožnje 50
km/h. Pobuda Občinski upravi, da apelira na policijo z
namenom, da se na tem mestu izvajajo radarske kontrole
upoštevanja omejitev hitrosti.
Mag. Mojca Špec Potočar
11.
9001-10/2016 – 258 Bivalne razmere v Narodnem domu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

(ustno vprašanje in pobuda) Ali so se v Narodnem domu od leta 2015 do sedaj bivalne
razmere kaj spremenile in kako je poskrbljeno za varnost
bivanja prebivalcev v Narodnem domu (električna
napeljava ipd.)?
Pobuda, naj se predstavi stroškovnik (v povprečju) za
vzdrževanje (elektrika idr.) za Narodni dom za zadnja tri
leta.
Mag. Mojca Špec Potočar
9001-10/2016 – 259 Aktivacija kamer na Avtobusni postaji Novo mesto
(ustno vprašanje) Vprašanje, kako poteka aktivacija kamer na novomeški
avtobusni postaji?
Borut Škerlj
9001-10/2016 – 260 Ureditev kanalizacije v KS Gotna vas
(ustno in pisno vprašanje KS Gotna vas ima na dveh delih neurejeno kanalizacijo.
ter pobuda) 1. Belokranjska cesta – Poganci, kjer je gradbeno
dovoljenje že izdano; narejena so arheološka izkopavanja.
2. Izgradnja črpališča za priklop stanovanjskih hiš v Ulici
Ivana Roba št. 30a, 31, 32, 33. Gravitacijski priklop ni
možen, zato je potrebno zgraditi črpališče za omenjene
štiri hiše.
Pobuda je, da se gradnja, ki ima izdano gradbeno
dovoljenje, začne in vprašanje, v kakšnem roku lahko
občanke in občani v Ulici Ivana Roba pričakujejo priklop.
Mag. Franc Bačar
9001-10/2016 – 261 Oddaja gostinskega lokala v najem v Športni dvorani
(ustno in pisno vprašanje) Stopiče
Vprašanje, kdaj bo realizirana oddaja gostinskega lokala v
najem v ŠD Stopiče?
Pobuda je bila podana že 21.4.2015, odgovor Občinske
uprave je bil, da pobudo sprejema. Do sedaj le-ta ni bila
realizirana.
Mag. Franc Bačar
9001-10/2016 – 262 Označitev ulice Ljubenska cesta in ulice Šmihel
(ustno in pisno vprašanje) Kdaj bo popravljena označitev ulice Ljubenska cesta in
ulice Šmihel?
Pobuda je bila dana 21.4.2015, Občinska uprava je v
odgovoru navedla, da bo realizirana najkasneje do konca
septembra 2015.
Vesna Vesel
9001-10/2016 – 263 Sanacija cestišča na Brodu
(ustna pobuda) Pobuda za sanacijo cestišča na Brodu. Na delu ceste, ki
vodi v rondo proti hišam na Brodu št. 61 – 64, je
poškodovan del ceste, in sicer ob jašku za meteorne vode.
Rešetka je delno pogreznjena. Poškodovani del cestišča
(ki se nahaja ob komunalnih kontejnerjih), je zavarovan z
znakom (»drog«).
Jiří Volt
9001-10/2016 – 264 Obnova ŠD Marof in gradnja nove pomožne dvorane
(pisna pobuda) Pobuda, da se pred pričetkom planiranja izboljšav ali
novogradenj posameznih športnih objektov izvede posvet
tudi z uporabniki ali bodočimi uporabniki le-teh, z
namenom, da še ti podajo svoje mnenje oziroma predloge
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v zvezi s posegi.
Predvsem velja to za dimenzije tekmovališč in za višino
stropov, saj se z minimalnimi povečanji standardov, ki so
običajno že nekoliko zastareli, z relativno majhnimi
sredstvi lahko pridobi možnost bistveno bolj kvalitetnega
koriščenja teh objektov. Npr. če je v dvorani predviden
strop v višini 7 m kar je minimalen standard, se z dvigom
višine stropa na 8m pridobi možnost igranja tudi
mednarodnih odbojkarskih tekem, kar pa v primeru višine
stropa 7m sicer ni mogoče.

*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.31 uri.
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