OBÈINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Obèinski svet
ZAPI SNIK
4. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 27. marca 2007, ob 18.00 uri v sejni sobi
Obèine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je prièela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, in na zaèetku pozdravila
èlanico in èlane obèinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
Na zaèetku seje je mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, obvestila èlanico in èlane, da je za
zapisnikarja seje doloèila mag. Fredija Banèova, zunanjega sodelavca.
Skladno z drugim odstavkom 29. èlena poslovnika obèinskega sveta MONM je bilo ob 18.00 uri s poimenskim
klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 9 èlanic in èlanov obèinskega sveta od skupno desetih, da je obèinski
svet v skladu s 44. èlenom poslovnika sklepèen, ter da lahko nadaljuje z delom in odloèanjem.
Navzoèi:
a)
èlanica in èlani obèinskega sveta:
Franc Anderliè, Franc Gregorèiè, Ivan Jordan, Renata Majcen, Franci Novak, Jože Novak, Aleksander Pavliè,
Pavel Zupanèiè, Vladimir Petroviè. Odsoten mag. Marjan Hribar (pridružil se je ob zaèetku obravnave 6. toèke
dnevnega reda). Navzoè je tudi Aleksander Duriè, èlan z nepotrjenim mandatom.
b)

ostali prisotni:
mag. Fredi Banèov, pravnik (zunanji sodelavec),
predstavniki medijev,
nekateri obèani.

Èlanica in èlani obèinskega sveta so s sklicem seje dne 12. 3. 2007 v petnajstdnevnem poslovniškem roku prejeli
predlog dnevnega reda in gradivo za 2., 3., 4., in 5. toèko dnevnega reda, v sedemdnevnem poslovniškem roku pa
še gradivo za 6., 9. 10., 11. in 12. toèko dnevnega reda. Pred sejo so prejeli še gradiva za 7. in 8. toèko.
K 1. toèki
Doloèitev dnevnega reda
V skladu s 30. èlenom poslovnika je obèinski svet najprej odloèal o doloèitvi dnevnega reda 4. redne seje
obèinskega sveta.
S k l e p št. 21
Obèinski svet je nato brez razprave potrdil naslednji
d n e v ni r e d
1. Ugotovitev sklepènosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje obèinskega sveta
3. Poroèilo Obèinske volilne komisije o izidu volitev za èlana Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice
v 3. volilni enoti
4. Potrditev mandata èlana Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice
5. Predlog Statutarnega sklepa o peèatu obèine
6. Predlog pravilnika o plaèah obèinskih funkcionarjev in nagradah èlanov delovnih teles obèinskega
sveta ter èlanov drugih obèinskih organov ter o povraèilih stroškov

7. Imenovanje delovnih teles obèinskega sveta
7.1 Imenovanje Odbora za razvoj
7.2 Imenovanje Odbora za proraèun in finance
7.3 Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
7.4 Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade obèine
8. Imenovanje Nadzornega odbora
9. Predlog sklepa o zaèasnem financiranju za obdobje april-junij 2007
10. Predlog za potrditev predraèuna za dela javne razsvetljave polovice mostu èez Krko v vasi Draga
11. Predlog za vèlanitev Obèine Šmarješke Toplice v Združenje obèin Slovenije
12. Predlog poslovnega plana Komunale za leto 2007
13. Razno
13.1 Imenovanje podžupana Obèine Šmarješke Toplice
13.2 Informacija o gradnji obvoznice v Šmarjeti
13.3 Informacija o stroških za izvedbo nadomestnih volitev
(9 ZA, 0 PROTI)
K 2. toèki
Potrditev zapisnika 3. redne seje obèinskega sveta
Obèinski svet je v poslovniškem roku prejel zapisnik 3. redne seje obèinskega sveta.
S k l e p št. 22
Obèinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 3. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice z dne 27. 2. 2007 v predloženi
vsebini.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 3. toèki
Poroèilo Obèinske volilne komisije o izidu volitev za èlana
Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice v 3. volilni enoti

Ker je predsednik obèinske volilne komisije g. Bogomir Koviè opravièil svojo odsotnost, je poroèilo kratko
predstavila županja. Povedala je, da je OVK ugotovila in izdala potrdilo, da je na nadomestnih volitvah za èlana
obèinskega sveta dne 25. 2. 2007 bil v 3. volilni enoti izvoljen Aleksander Duriè, roj. 17. 6. 1955, stan. Šmarješke
Toplice 150. Razprave ni bilo.
S k l e p št. 23
Obèinski svet se je seznanil s poroèilom obèinske volilne komisije.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 4. toèki
Potrditev mandata èlana Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. V. Petroviè, je predstavil stališèe komisije
glede ugotovitev obèinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev èlana obèinskega sveta v 3. volilni enoti z
dne 25. 2. 2007. Povedal je, da komisija potrjuje ugotovitve iz poroèila, predstavljenega v predhodni toèki
dnevnega reda in predlaga obèinskemu svetu, da potrdi mandat novoizvoljenemu èlanu obèinskega sveta, g.
Aleksandru Durièu. Razprave ni bilo; g. Duriè se je ob tem zahvalil OVK in KMVVI za korektno delo ter izrazil
prièakovanje po konstruktivnem in uspešnem delu sedaj popolnega obèinskega sveta.

S k l e p št. 24
Obèinski svet je potrdil mandat Aleksandru Durièu, roj. 17. 6. 1955, stan. Šmarješke Toplice 150.
(9 ZA, 0 PROTI)
Po glasovanju je županja novemu svetniku èestitala k izvolitvi in ga povabila k sodelovanju v nadaljnjem delu
obèinskega sveta.
K 5. toèki
Predlog Statutarnega sklepa o peèatu obèine
Županja je uvodoma pojasnila, da je z uveljavitvijo Statuta obèine podana podlaga za zaèetek poslovanja z novim
peèatom obèine, ki bo nadomestil zaèasnega, t.j. peèat obèinske volilne komisije, ki ga obèina uporablja sedaj. In
da bodo s tem sklepom do vzpostavitve lastnih predpisov za posamezna podroèja veljala in se uporabljala doloèila
predpisov Mestne obèine Novo mesto. Razprave ni bilo.
S k l e p št. 25
Obèinski svet sprejme besedilo predloga Statutarnega sklepa o peèatu obèine.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 6. toèki
Predlog pravilnika o plaèah obèinskih funkcionarjev in nagradah èlanov delovnih teles obèinskega
sveta ter èlanov drugih obèinskih organov ter o povraèilih stroškov
(Na sejo je tu ob 18.20 uri prišel svetnik mag. Marjan Hribar in se pri delu pridružil ostalim svetnikom).
Uvodno kratko pojasnilo glede namena pravilnika je podala županja. V razpravi so sodelovali F. Gregorèiè
(sejnini se odpoveduje v korist obèinskega vrtca ali drug podoben namen). Svetnik P. Zupanèiè je opozoril, da bi
bilo primerneje, da bi zadevo obravnavali na eni prihodnjih sej, ker bi jo morala obravnavati ter v sprejem
predlagati Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (odgovor je podal F. Banèov, pravnik, ki je
pojasnil, da gre pri vsebini te toèke dnevnega reda za materijo, ki bi jo res morala obravnavati KMVVI ter
zagovarjati na seji sveta in da je bilo gradivo s tem namenom pripravljeno). Županja je odredila 10 minutni odmor,
da se je KMVVI lahko sestala in opredelila do tega, ali podpira predlagani pravilnik ali ga bo raje predlagala na
eno naslednjih sej (odmor 18.25 – 18.35). V nadaljevanju seje je predsednik KMVVI sporoèil odloèitev komisije,
in sicer, da komisija pravilnik podpira in predlaga, da ga obèinski svet po nadaljnji obravnavi sprejme. Svetnik
Jordan opozarja, da je pravilnik potrebe, prevelikih odstopanj od ostalih primerljivih obèin ne podpira; še posebej
ne želi odstopanj pri nagrajevanju obèinske volilne komisije, sicer bo morda težko dobiti èlane. Svetniki
Gregorèiè, Anderliè, Zupanèiè, Hribar ocenjujejo, da so predlagane sejnine bistveno previsoke. Zupanèiè –
Hribar predlagata, da se vsi zneski prepolovijo. Petroviè soglaša s tem, èe se predlog omeji na sejnine svetnikov;
za nagrado èlanom obèinske volilne komisije opozarja, da ne bi bilo primerno, èe bi bistveno odstopali od ostalih
obèin. Zato svetnik Petroviè predlaga, da gre pravilnik v ponovno obravnavo na KMVVI ter po izvedeni
primerjavi s podobnimi obèinami obèinski svet o zadevi odloèa na naslednji seji.
S k l e p št. 26
Obèinski svet zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da do naslednje seje izdela
kratko primerjalno analizo sejnin in nagrad èlanom obèinskega sveta, èlanom delovnih teles obèinskega sveta,
nadzornega odbora in obèinske volilne komisije ter ustrezno spremenjen oz. dopolnjen predlog pravilnika
predloži v obravnavo in sprejem obèinskemu svetu.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 7. toèki
Imenovanje delovnih teles obèinskega sveta
Predloge list kandidatov za posamezna delovna telesa s kratkim pojasnilom je podal predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. V. Petroviè. Povedal je še, da je komisija prejela tudi doloèene
skupne predloge s strani nekaterih èlanov obèinskega sveta.
Razpravljali so svetniki: Hribar (ni zadovoljen s predlagano listo kandidatov, sprašuje, kje je zapisnik seje
KMVVI in ali je bila po 20. 3. 2007, ko so dobili poziv k dajanju predlogov za kandidate delovnih teles, sploh še
kakšna seja komisije). Gregorèiè (pogreša zapisnik seje komisije). Odgovarjali so: Petroviè (seja je bila, vendar je
protokolirana v obliki potrjenega seznama list kandidatov, kot ga je osnovno zasnovala komisija), županja (poziv
je šel ven k svetnikom takoj ko se je za posredovanje poziva uskladila s predsednikom komisije). Hribar replicira
(z pojasnili ni zadovoljen, meni, da listo kandidatov, predvsem za Odbor za razvoj, komisija vsiljuje in noèe
sprejeti predlogov, èetudi so utemeljeni, kar je neresno), Jordan (meni, da je zadeva vodena korektno, saj je
komisija pripravila liste kandidatov, zbrala je tudi vsa potrebna soglasja kandidatov). Svetnica Majcnova se je
vkljuèila v razpravo s predlogom, naj se KMVVI še enkrat sestane, zato predlaga kratek odmor. Replicira
ponovno Hribar (želi slišati oz. vedeti, kako je komisija obravnavala in s katerimi argumenti zavrnila podani
skupni predlog nekaterih svetnikov ter zakaj so potem raje v imenovanje na listo kandidatov predlagali npr. g.
Petra Selaka kot zunanjega èlana Odbora za razvoj. Odgovarja g. Petroviè (pretehtali so razliène vidike in se nato
tako odloèili). Replicira Gregorèiè (noèe sodelovati v takšni ekipi, meni da tu ni prostora za politiziranje). Svetnik
Duriè: vsi svetniki so neodvisni, zato naj tako tudi delujejo.
Nato je županja odredila 10 minutni odmor (19.30 – 19.40), da bi se ponovno sestala KMVVI ter oblikovala
morda kompromisni konèni predlog list kandidatov. V nadaljevanju seje predsednik komisije Petroviè sporoèi
odloèitve komisije: vse liste kandidatov ostajajo takšne, kot so bile predlagane na sejo obèinskega sveta (pri
Odboru za razvoj so glasovali 4:1, Odbor za proraèun in finance in Odbor za družbene dejavnosti ter Komisija za
nagrade in priznanja obèine – liste podprli soglasno, Nadzorni odbor 4:1).
Razpravo je nadaljeval svetnik Hribar (v Odboru za razvoj ni nikogar iz ožje Bele Cerkve, to bi ustrezno pokril g.
Franc Lošina, ali pa Janez Kermc, èe je bil morda res mišljen tudi teritorialni kriterij). Odgovarja Petroviè (Peter
Selak je bil predsednik krajevne skupnosti in pozna problematiko kraja dobro, poleg tega je veliko naredil za novo
obèino). Replicira Gregorèiè (zavraèa kriterij politike in umika svoje soglasje h kandidaturi za èlana Odbora za
razvoj), pridružuje se mu Hribar (umika svoje soglasje za kandidaturo za Odbor za razvoj). Županja poziva k
strpnosti in sodelovanju, predlaga da èlani ne umikajo soglasij h kandidaturam, to bi osiromašilo Odbor za razvoj.
Tudi svetnik Jordan poziva k sodelovanju, užaljenost ne pomaga, jasno je, da vedno za vse ne more biti prav.
Po tako opravljeni razpravi je obèinski svet prešel h glasovanju o imenovanju èlanov v posamezno delovno telo
obèinskega sveta:
Podtoèka 7.1
Imenovanje Odbora za razvoj
S k l e p št. 27
Obèinski svet v Odbor za razvoj imenuje naslednje èlane:

Èlani obèinskega sveta:
Franc Anderliè – predsednik odbora,
Selak,
Sandi Pavliè,
Vladimir Petroviè.

Zunanja èlana:
Peter
Ernest Zorman.

(7 ZA, 4 PROTI)
Podtoèka 7.2
Imenovanje Odbora za proraèun in finance
S k l e p št. 28
Obèinski svet v Odbor za proraèun in finance imenuje naslednje èlane:
Èlani obèinskega sveta:
Ivan Jordan – predsednik odbora,
Pavel Zupanèiè,
Franci Novak.

Zunanja èlana:
Gregor Zorko,
Majda Lah.

(8 ZA, 3 PROTI)
Podtoèka 7.3
Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
S k l e p št. 29
Obèinski svet v Odbor za družbene dejavnosti imenuje naslednje èlane:
Èlani obèinskega sveta:
Jože Novak – predsednik odbora,
Aleksander Duriè,
Renata Majcen.

Zunanja èlana:
Brigita Koèevar,
Majda Pungerèar.
(8 ZA, 3 PROTI)

Podtoèka 7.4
Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade obèine
S k l e p št. 30
Obèinski svet v Komisijo za priznanja in nagrade obèine imenuje naslednje èlane:
Èlani (vsi iz obèinskega sveta):
Sandi Pavliè – predsednik komisije,
Franci Novak,
Jože Novak.
(11 ZA, 0 PROTI)

Na predlog županje so nato èlani obèinskega sveta soglasno podprli menjavo vrstnega reda toèk dnevnega reda, in
sicer so prešli k obravnavi 11. toèke, saj se je seji pridružil podpredsednik Združenja obèin Slovenije, g. Marjan
Lah, župan Obèine Mirna Peè.

K 11. toèki
Predlog za vèlanitev Obèine Šmarješke Toplice v Združenje obèin Slovenije
Uvodoma je županja pojasnila namen toèke dnevnega reda ter opozorila, da bo za predstavitev združenja
prepustila besedo podpredsedniku združenja, g. Lahu. Dodala je še, da sama vidi smiselnost in prednost èlanstva
tudi v tem, da omogoèa cenovno ugodne izobraževalne seminarje ter druge oblike informiranja obèin, ki jih sicer
na trgu ni ali niso poceni. Sama èlanarina z vsem skupaj znaša nekaj nad 700 EUR/letno, kar ni pretirano glede na
to, kar omogoèa.
G. Lah je podrobno opisal namen, cilje in naèin delovanja Združenja obèin Slovenije. Med drugim je poudaril, da
gre za organizacijo, ki združuje predvsem manjše obèine, medtem ko se veèje z redkimi manjšimi povezujejo v
Skupnost obèin Slovenije. Razprave ni bilo.
S k l e p št. 31
1. Obèina Šmarješke Toplice pristopa v Združenje obèin Slovenije. Ob tem izjavlja, da bo spoštovala
statut Združenja obèin Slovenije ter druge njegove akte.
2. Obèino Šmarješke Toplice bo v skupšèini združenja zastopala županja ga. mag. Bernardka Krnc.
3. Statut Združenja obèin Slovenije je sestavni del tega sklepa.
(11 ZA, 0 PROTI)
Po glasovanju je obèinskemu svetu in županji g. Lah èestital k sprejetim sklepom in jim zagootvil ter zaželel
uspešno sodelovanje v združenju. Sporoèil je tudi vsakršno pripravljenost za pomoè pri delu obèine, ki bi jo lahko
zagotovila Obèina Mirna Peè.
Nato je županja prešla k obravnavi 8. toèke dnevnega reda
K 8. toèki
Imenovanje Nadzornega odbora
Predsednik KMVVI je podal kratko predstavitev liste kandidatov in pojasnilo. Razprave ni bilo.
S k l e p št. 32
Obèinski svet v Nadzorni odbor obèine imenuje naslednje èlane:
Andrej Zupan – predsednik Nadzornega odbora,
Miro Pavlin – èlan,
Tatjana Hribar– èlanica.
(8 ZA, 3 PROTI)
K 9. toèki
Predlog sklepa o zaèasnem financiranju za obdobje april-junij 2007
Županja je uvodoma pojasnila, da je sprejetje sklepa nujno, saj je predhodni sklep o zaèasnem financiranju, ki
velja v prvem trimeseèju leta, na izteku. Zadevo obžaluje, vendar ima zvezane roke, saj zakljuèni raèun
novomeške obèine le-ta še ni pripravila, zato proraèuna še ne more dati v obravnavo.
V razpravi so sodelovali svetniki: Zupanèiè (je ogorèen nad nadaljevanjem zaèasnega financiranja, meni, da je to
škodljivo, boji se, da iz tega kuje doloèen rezultat Mestna obèina Novo mesto), Petroviè (bi dal vse aktivnosti, ki
se v imenu Obèine Šmarješke Toplice izplaèujejo iz novomeškega skupnega raèuna zamrzniti; razen res
najnujnejših zadev. zato da bi novomeška obèina ne trošila denarja obèine Šmarjške Toplice), Majcnova (meni, da
bi bilo primerneje, da bi kvoto sredstev, ki pripada obèini Šmarješke Toplice, dobila ta obèina in z njo sama
razpolagala).

Odgovarjala je županja (niè ni zamujenega, plaèujejo le izdatke, ki bi jih plaèevala tudi sama, vse se posebej
evidentira in je pregledno ter bo razvidno tudi v delitveni bilanci), pravnik F. banèov (zamrznitev nekaterih
obveznosti, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb, bi lahko bila nevarna in bi lahko povzroèila škodo, predvsem tudi
Obèini Šmarješke Toplice – npr. zadeve, ki jih upravlja JP Komunala d.o.o. ali Cestno podjetje Novo mesto v
okviru skrbi za ceste oz. druge javne površine za katere je odgovorna obèina).
S k l e p št. 33
1. Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice sprejme Sklep o zaèasnem financiranju obèin v obdobju april –
junij 2007.
2. Obèinski svet ob sprejemu sklepa izjavlja, da novega podaljšanja ne bo potrdil.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 10. toèki
Predlog za potrditev predraèuna za dela javne razsvetljave polovice mostu
èez Krko v vasi Draga
Županja je najprej kratko obrazložila, da Obèina Šentjernej vodi investicijo izvedbe javne razsvetljave, ki se bo
zakljuèila na polovici mostu èez reko Krko, ker tu poteka meja med obèinama. Zato je oblikovala predlog, da
Obèina Šmarješke Toplice zagotovi sredstva za investicijo v nadaljevanje izvedbe javne razsvetljave tako, da bo
cel most z ustrezno okolico primerno razsvetljen. G. Jordan, ki je obravnaval gradivo Obèine Šentjernej in bil tam
na sestanku je dal kratko dodatno pojasnilo: meni, da je predraèun, ki ga je obravnaval kolikor ga je v tem èasu
mogel, v redu (bistvenega odstopanja kasneje ne bo), sam poseg pa smiseln.
V razpravi so sodelovali svetniki: Duriè (sistem vzemi ali pusti mu ni najbolj všeè. Predlaga da se elektrièni
prikljuèek izvede na odjemno mesto, ki ga od avtoceste obèina Šmarješke Toplice že ima), Anderliè (poseg je
bolje izvesti sedaj, da ne bo potem potrebno novega gradbišèa odpirati in nositi s tem povezane višje stroške),
Zupanèiè (prièakuje, da bo investicija izvedena tako, da bo skladna s predpisi o javnem naroèanju), Hribar
(seveda odpira vse investicije; najbolje bi bilo, da bi obe obèini skupaj izvedli javno naroèilo. Ob tem je spomnil,
da ni bilo še sprejetega proraèuna na eni od prejšnjih sej, ko je on nekaj predlagal, pa je bilo zato zavrnjeno…).
S k l e p št. 34
3. Obèinski svet soglaša z izvedbo javne razsvetljave v vasi Draga po predraèunu. Sredstva se zagotovijo iz
proraèuna Obèine Šmarješke Toplice.
4. Županja zagotovi skladnost porabe sredstev proraèuna v ta namen z zakonom, ki ureja javno naroèanje.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 12. toèki
Predlog poslovnega plana Komunale za leto 2007
O zadevi je podala obširno pojasnilo županja.
V razpravi so sodelovali svetniki: Pavliè (zadeva bi morala iti na Odbor za razvoj. Obravnava tako pomembnega
gradiva ne bi smela biti opravljena tako na hitro! Ker so posledice odloèitev tako velike, bi bila predhodna
strokovna obdelava nujna), Petroviè (se strinja s predlogom nalog Komunale v letu 2007, za kasneje bi morali
imeti že sprejeto strategijo, da bi se lahko kvalitetno odloèali. Dokler gre voda po "salonitkah", ne podpira
podražitve vode), Gregorèiè (za pitno vodo bi Komunala morala osebno dati relevantne informacije, saj je voda
regijsko zelo dobra; èistilna naprava je itak na napaènem mestu, v zares dobri zemlji, sedaj pa se naèrtuje
namestitev dragih filtrov, da bi iz nje ne ušlo kaj v podtalnico. Naj lokalni novinarji naredijo kaj za ozavešèanje
ljudi in pokažejo pomen èistega okolja), Jordan (nam se ne mudi, Odbor za razvoj bi to moral obravnavati, sicer pa
je konkretni predlagani projekt v redu), Majcnova (naj obèina sprejme odlok o èasu, kdaj se lahko gnojnica trosi).

Po opravljeni razpravi so svetniki glasovali o vsaki toèki predlaganih oz. med razpravo dopolnjenih predlogov
odloèitev posebej:
S k l e p št. 35
1. Obèinski svet sprejme Predlog poslovnega plana Komunale za leto 2007 s predlogom plana investicij in
obnov v Obèini Šmarješke Toplice. (11 ZA, 0 PROTI)
2. Obèinski svet NE sprejme Predlog za poveèanje cen komunalnih storitev. (11 ZA, 0 PROTI)
3. Obèinski svet poda soglasje za naknadno spremembo naèrta razvojnih programov zaradi prijave na poziv
Službe vlade RS za lokalno samoupravo k oddaji naèrta porabe za korišèenje dodatnih razpoložljivih sredstev
v višini odobrenega zneska 44.534,76 EUR za sofinanciranje investicij obèin. Odobrena sredstva se namenijo
za rekonstrukcijo vodovoda Šmarjeta-Gorenja vas-Strelac, odsek Terme Šmarješke Toplice-Brezovica v
dolžini 900 m s prikljuèki z ocenjeno vrednostjo rekonstrukcije 109.000 EUR. Nosilec obnove je Komunala
Novo mesto d.o.o. (11 ZA, 0 PROTI)

K 13. toèki
Razno
Podtoèka 13.1
Imenovanje podžupana Obèine Šmarješke Toplice
Županja obèinski svet obvesti, da skladno s svojo predvolilno obljubo imenuje za podžupana svetnika, ki je iz
obmoèja Bele Cerkve, poleg tega je še uspešen gospodarstvenik, in sicer g. Ivana Jordana.
Takoj po imenovanju se je g. Jordan županji zahvalil za zaupanje ter obèinskemu svetu zagotovil, da bo storil vse v
svoji moèi, da bi kot podžupan kar najveè pripomogel k uspešnemu delu organov obèine in razvoju obèine.
Podtoèka 13.2
Informacija o gradnji obvoznice v Šmarjeti
Županja je obèinski svet seznanila, da je pri pristojni uradni osebi Upravne enote Novo mesto preverjala, ali so
kakšne ovire za razlastitev g. Goloba, ki je preko svojega pooblašèenca v prejšnji številki Dolenjskega lista ostro
zavrnil možnost zakonite razlastitve. Pravi, da je izvedela, da ni nobenih pravnih zadržkov, da razlastitev v
kratkem ne bi bila opravljena.
Podtoèka 13.3
Informacija o stroških za izvedbo nadomestnih volitev
Pri tej zadevi je županja navedla podatke v zvezi s stroški izvedenih nadomestnih volitev dne 25. 2. 2007.
Ostalo pod toèko Razno:
I.
V nadaljevanju je svetnik Duriè pozval na èistilno akcijo, ki bo v kratkem. Na posebno vprašanje svetnika Pavlièa
je pojasnil, da je sistem èistilne akcije zamišljen in tudi pisno predviden tako, da ne bi smelo biti ovir z naèinom in
razumevanjem poteka akcije.
II.
Svetnik Petroviè je pozval k razmisleku, ali ne bi bilo morda smiselno èimprej pristopiti k obravnavi in sprejemu
Odloka o obèinski turistièni taksi.
Odgovorila je županja: turistièna taksa se že zbira, zaenkrat po novomeškem odloku o turistièni taksi in se
sprejema na posebej evidentiran raèun. Ob priliki bo smiselno sprejeti tudi lastnega, vendar zaenkrat to ni
prioriteta, ker zadeve teèejo.

III.
Svetnica Majcnova predlaga, da se v lokalnem glasilu navajajo tudi preventivne akcije Policije – naj svetniki o
tem razmislijo.
IV.
Svetnik Zupanèiè sprašuje: Kako dokonèati sanacijo plazu, ki se je v naselju Mevce prožil v letu 2006?
Odgovorila je županja: Strokoven odgovor je že zahtevala od pristojne službe obèinske uprave novomeške obèine
(ker je od nje še vedno v tem smislu odvisna). takoj ko odgovor prejme, bo ukrepala naprej.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in ob 20.50 uri sejo zakljuèila.
Številka:
Datum:

Zapisal
F. Banèov

Županja
mag. Bernardka Krnc

