PREDLOG

ZAPISNIK
2. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25.
novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne ob ine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pri el in vodil Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, in na za etku pozdravil
lanice in lane ob inskega sveta ter vse prisotne na seji.
Pred nadaljevanjem je župan pozval svetnike k strpnim razpravam in k spoštovanju
poslovniških dolo il.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da bo v nadaljevanju seje Vlado Ga nik,
vodja službe za informatiko, podal navodila o na inu glasovanja na sejah ob inskega sveta s
pomo jo glasovalne naprave.
Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko, je podal navodila o na inu glasovanja na sejah
ob inskega sveta s pomo jo glasovalne naprave.

K 1. to ki
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.22 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 29 lanic in lanov ob inskega sveta, da je ob inski svet v
skladu s 43. lenom poslovnika sklep en ter da lahko nadaljuje z delom.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
mag. Franci Ba ar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan
Bukovec, dr. Vida adoni Špeli , Miloš Dular, Matjaž Engel, Slavko Gegi , Ivan Grill, Nežka
Ivaneti , Bojan Kekec, Vanja Kolenc, Tomaž Kova i , dr. Milena Kramar Zupan, Rafko
Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Mikli , Mojca Novak, Zvonimir Novak,
Andrej Resman, dr. Borut Ron evi , mag. Mojca Špec Poto ar, Alojz Turk, Matic Vidic, Jiri
Volt, Martina Vrhovnik ter Darja Gantar (od 3. to ke naprej)
b) ob inska uprava:
• Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
• predstavniki ob inske uprave:
− mag. Jože Kobe, direktor ob inske uprave,
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−
−
−
−
−
−
−

Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve,
Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
Mojca Tav ar, vodja Oddelka za prostor,
Izidor Jerala, Oddelek za prostor,
Vlado Ga nik, vodja službe za informatiko,
Aleš Potokar, služba za informatiko,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− predstavniki medijev.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli naslednje
dopolnilno gradivo:
−
−
−

dopolnilno gradivo k 4. to ki,
sedežni red v sejni dvorani Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto,
Priro nik za ob inske svetnice in svetnike (Skupnost ob in Slovenije).

K 1. to ki
Dolo itev dnevnega reda
O dnevnem redu ni razpravljal nih e.
S K L E P št. 7
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave dolo il naslednji
dnevni red
2. seje ob inskega sveta
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje ob inskega sveta
Potrditev mandata lanu ob inskega sveta
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pregled predlogov ob inskih splošnih aktov, ki niso bili zaklju eni v mandatu
prejšnjega ob inskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za
sprejem splošnih aktov
6. Pobude in vprašanja
(29 ZA, 0 PROTI)

K 2. to ki
Pregled in potrditev zapisnika 1. 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 1. redne seje ob inskega sveta.
V razpravi sta sodelovala:
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Franc Beg (zadržek oz. pripomba na zapisnik 1. seje v zvezi z odstavkom o umiku 11. to ke in
sicer se je pripomba nanašala na to, da sta bila s to to ko kršena 11. in 12. len poslovnika
ob inskega sveta in predlog, da se pripomba vnese v zapisnik),
Gregor Macedoni (podpora predlogu in strinjanje s pripombo F. Bega).
S K L E P št. 8
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je
potrdil
zapisnik 1. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 4. 11. 2010 s
predlagano pripombo.
(29 ZA, 0 PROTI)
K 3. to ki
Potrditev mandata lanu ob inskega sveta
Gradivo – so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku.
Uvodne informacije na seji niso bile potrebne.
Razprave ni bilo.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P št. 9
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
potrdi
mandat Darji Gantar za lanico Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
(29 ZA, 0 PROTI)
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je estital Darji Gantar ob potrditvi mandata
in jo povabil, da zasede svoje mesto v ob inskem svetu in se polnopravno vklju i v njegovo
delo.

K 4. to ki
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gradivo so lanice in
dopolnilno gradivo.

lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem roku ter pred sejo

Uvodne informacije je na seji podal Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
V razpravi so sodelovali:
Miloš Dular, Martina Vrhovnik, Nežka Ivaneti (predlog, da se v KMVVI vklju i svetnika
DeSUS-a: Jožeta Mikli a), Franci Beg (predlog za tajno glasovanje), Alojzij Muhi , Franci Beg
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(replika), Martina Vrhovnik (proceduralno: v imenu svetniške skupine SLS predlog, da se v
skladu s 35. in 36. lenom poslovnika prekine sejo zaradi posvetovanj).
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 16.45 uri prekinil sejo za 10 minut.
Seja se je nadaljevala ob 17.55.
V nadaljevanju je Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, predlagal, da poda pravno
obrazložitev Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve.
Jože Florijan i je podal obrazložitev postopka za glasovanje o imenovanju Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Gregor Macedoni (dodatni predlog za lana liste Zares namesto lana z liste SNS), Ivan Grill
(nasprotovanje predlogom za spremembo števila lanov SDS v KMVVI), mag. Franci Ba ar,
Mojca Novak, Bojan Kekec (replika na razpravo mag. F. Ba arja) ter Miloš Dular.
S K L E P št. 10
Ob inski svet je po razpravi sprejel naslednji sklep
Spreminjevalni predlog (predlagatelj: DeSUS), da se uvrsti na kandidatno listo za lane
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Mikli namesto enega
izmed lanov SDS.
(19 ZA, 11 PROTI)
Ob inski svet

ni sprejel

spreminjevalnega predloga (predlagatelj: Gregor Macedoni), da se namesto Matjaža Engla
uvrsti na kandidatno listo za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Beg.
(13 ZA, 17 PROTI)
V razpravi so sodelovali:
Bojan Kekec (v svojem imenu odstopa od kandidature za lana KMVVI),
Ivan Grill (odstopa od kandidature za lana KMVVI),
Mojca Špec Poto ar (predlog za prekinitev seje po poslovniku),
mag. Miroslav Berger,
Ivan Grill,
Franc Beg (zavrnitev predloga za kandidaturo KMVVI) ter
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto.
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto (ker ni dodatnih predlogov za nadomestnega
kandidata za lana KMVVI, glasovanje o komisiji z osmimi lani; imenovanje enega lana na
naslednji seji).
S K L E P št. 11
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mag. Mojca Špec Poto ar, predsednica,
Matjaž Engel, lan,
Tomaž Kova i , lan,
Gregor Macedoni, lan,
Janez Malenšek, lan,
Jože Mikli , lan,
Mojca Novak, lanica,
Martina Vrhovnik, lanica.
(19 ZA, 8 PROTI)
S K L E P št. 12
o imenovanju predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto
imenuje
mag. Mojca Špec Poto ar,
za predsednico Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(22 ZA, 0 PROTI)
Gregor Macedoni (po 59. lenu poslovnika šteje KMVVI 9
komisija konstituira z manj kot 9 lani),
Jože Florijan i , odgovor (to omogo a 110. len poslovnika).

lanov, vprašanje ali se lahko

K 5. to ki
Pregled predlogov ob inskih splošnih aktov, ki niso bili zaklju eni v mandatu
prejšnjega ob inskega sveta ter
predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem splošnih aktov
Gradivo – pregled predlogov ob inskih splošnih aktov, ki niso bili zaklju eni v mandatu
prejšnjega ob inskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem
splošnih aktov so lanice in lani ob inskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem
roku.
Uvodne informacije je na seji podal Izidor Jerala, Oddelek za prostor.
V razpravi so sodelovali Mojca Novak, Alojz Turk, Gregor Macedoni in mag. Mojca Špec
Poto ar.
Na podana vprašanja je na seji odgovarjal Izidor Jerala, Oddelek za prostor.
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 13
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Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto bo nadaljeval postopke za sprejem naslednjih
splošnih aktov, katerih priprava v asu mandata prejšnjega ob inskega sveta ni bila
zaklju ena:
• Odloka o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Grad Grm
• Odloka o Ob inskem podrobnem prostorskem na rtu za daljnovod (kablovod)
2x110 kV od RTP Bršljin do RTP Gotna vas
• Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu Revoz
• Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na rtu za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej
glavne ceste GII 105)
(28 ZA, 0 PROTI)

K 6. to ki
Vprašanja in pobude lanic in lanov ob inskega sveta ter odgovori
lanice in lani ob inskega sveta so na 2. seji ob inskega sveta dne 25. 11. 2010 podali
naslednje
pobude in vprašanja
1.

Tomaž Kova i
Problematika ogledala na križiš u Šmihelske ceste
9003-1/2010-1 in Ulice Ob Težki vodi (nevarno vklju evanje vozil)
(pisna pobuda)
Zaradi naraš ajo ega prometa v Mestni ob ini Novo
mesto se je zelo pove ala tudi frekvenca vožnje po Ulici
ob Težki vodi, zaradi esar se avtomobili težko
vklju ujejo na izredno prometno in obremenjeno
Šmihelsko cesto. Še posebej kriti no je vklju evanje v
jutranji konici, saj je ogledalo, ki omogo a vklju evanje
avtomobilov iz Ulice Ob Težki vodi na Šmihelsko cesto
popolnoma zarošeno in premajhno, skratka, popolnoma
neuporabno. Ker je vklju evanje popolnoma nepregledno
(na levi strani na vhodu na Šmihelsko cesto je nekaj
deset metrov isto do ceste zraš ena živa meja), se
avtomobili na Šmihelsko cesto vklju ujejo popolnoma
slepo, po ob utku voznika, kar je zelo nevarno tako za
prihajajo a vozila iz smeri Bele krajine proti centru mesta
kot tudi za tiste, ki se vklju ujejo na Šmihelsko cesto.
Zaradi izredno nevarnega vklju evanja iz ulice Ob Težki
vodi na Šmihelsko cesto se vsakodnevno naredi
prometni zamašek, ki še dodatno vpliva na nervozo
voznikov, ki se vklju ujejo na glavno cesto.
Ker bo zima vozne razmere še poslabšala in skrajšala
zaviralni as, predlog, da se vsem udeležencem v
prometu zagotovi varne vozne razmere in zmanjša
možnosti prometnih nesre z usodnimi posledicami. Zato
predlagam, da se obstoje e ogledalo nadomesti z
ve jim in preglednejšim, ki se ne bo rosilo in, ki bo
omogo alo varno in pregledno vklju evanje na
Šmihelsko cesto.

2.

dr. Vida
adoni
Pobuda za ustanovitev za asnega delovnega telesa
Špeli
Komisija za šport
9003-1/2010-2 Pobuda, da se ustanovi za asno delovno telo Komisija za
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(ustna pobuda)

šport. Predlog, da vse potrebno za odlo anje o tem
pripravi ob inska uprava do naslednje seje. Predlog
utemeljuje s tem, da naj bi tudi MO NM sodelovala pri
pripravi Evropskega prvenstva v košarki leta 2013; danes
se ve, da se je Vlada RS o tem odlo ala in odlo ila, da bo
nekaj finan nih sredstev prispevala; vsekakor je prav, da
je MO NM pri tej pobudi zelo aktivna, posebno, ker so
naši športni objekti dotrajani, da bi bili naši ob ini v
pomo pri eventualni udeležbi ter organizaciji tega
prvenstva.

3.

Ivan Grill
Pobuda za uvrstitev to ke pobude in vprašanja na
9003-1/2010-3 za etek obravnav sej ob inskega sveta
(ustna pobuda)
Glede na to, da je bila to ka o svetniških pobudah in
vprašanjih v preteklih mandatih na koncu seje in ni bilo na
koncu niti volje za poslušati in razpravljati, bi bilo mogo e,
ker je to pomembna to ka, smiselno, e bi to to ko župan
uvrstil na za etek seje, da se takrat opravijo bolj aktivni
pogovori.

4.

Bojan Kekec
E-gradivo in racionalizacija poslovanja
9003-1/2010-4 Do prihodnje seje ob inskega sveta naj se evidentira tiste
(ustna pobuda)
svetnice in svetnike, ki ne želijo prejemati pisnega oz.
papirnatega gradiva, ampak bi to gradivo raje želeli
prejemati po elektronski pošti; v nadaljevanju pa naj se
preu i možnost prehoda na obravnave sej s prenosnimi
ra unalniki; ta praksa bi bila v smislu racionalizacije in
zniževanja stroškov in je praksa tako v državnem zboru,
kot v državnem svetu.

Alojzij Muhi , župan, je ugotovil, da je dnevni red iz rpan in da ni ve
razpravljavcev, zato se je zahvalil za sodelovanje in zaklju il sejo ob 17. 45 uri.

prijavljenih

Številka: 9001-12/2010
Datum: 25. 11. 2010

Zapisal
Peter Fabjan i ,
služba ob inskega sveta

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI

Seja je tonsko posneta
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