OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 27. novembra 2007, ob 18.00 uri v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je pričela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, in na
začetku pozdravila člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 18.00 uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 9
članov občinskega sveta od skupno enajstih, da je občinski svet v skladu z 38. členom
poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Franc Anderlič, Aleksander Durič, Franc Gregorčič, Ivan Jordan, Renata Majcen, Jože Novak,
Aleksander Pavlič, Vladimir Petrovič, Pavel Zupančič.
Opravičeno odsotni: mag. Marjan Hribar, Franci Novak.
b) ostali prisotni:
− Martina Hočevar, višja svetovalka za družb. dej. in javna nar. v OU,
− mag. Fredi Bančov, pravnik (zunanji sodelavec) in zapisnikar,
− občani in predstavniki medijev.
Članica in člani občinskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog
dnevnega reda in gradivo za točke 2 do 8 in točko 9.1., v naknadnem roku na klop pa še
gradiva za točko 9.2. dnevnega reda ter tekstualni del odloka o proračunu za točko 8 dnevnega
reda.
K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti najprej
odločal o določitvi dnevnega reda 10. redne seje občinskega sveta. Pred tem je na podlagi
šestega odstavka 29. člena poslovnika odločal o sprejemu na klop predloženega gradiva –
tekstualnega dela odloka o proračunu občine za let 2008.
Občinski svet je najprej sprejel
S k l e p št. 96
Občinski svet sprejme odločitev, da bo pri 8. točki dnevnega reda obravnaval tudi na klop
predloženo gradivo – tekstualni del odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto
2008. (9 ZA, 0 PROTI)
1

Razprave glede dnevnega reda oziroma spreminjevalnih predlogov ni bilo.
S k l e p št. 97
Občinski svet skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdi naslednji
d n e v ni r e d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in
pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava
Predlog Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini
Šmarješke Toplice
Predlog Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju
humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj
v Občini Šmarješke Toplice
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2007 (Rebalans 1)
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 – prva
obravnava
Razno
9.1 Prošnja gradbenega odbora projekta Vodovod Koglo
9.2. Dopolnitev vloge za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
9.3. Silvestrovanje 2008
9.4. Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
9.5. Vprašanja in pobude svetnikov
(9 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

Občinski svet je v poslovniškem roku prejel zapisnik 8. redne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 98
Občinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 25. 9. 2007 v
predloženi vsebini.
(9 ZA, 0 PROTI)
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K 3. točki
Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v poslovniškem roku prejel zapisnik 9. redne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 98
Občinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 22. 10. 2007
v predloženi vsebini.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in
pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava

Županja je uvodoma kratko prikazala spremembe in dopolnitve besedila odloka glede na
besedilo iz prve obravnave.
Občinski svet je nato brez razprave sprejel
S k l e p št. 99
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč in pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice v drugi
obravnavi.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Predlog Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov
v Občini Šmarješke Toplice
Ga. Hočevar uvodoma obrazloži predlog pravilnika.
V razpravi ga. Majcen opozori na nepravilnost pri zapisu števila članov, ki so merilo za
upravičenost do sredstev iz razpisa (v prilogi pravilnika). G. Zupančič opozori na morebitno
neskladnost 3. alinee 2. člena in 2. alinee 3. člena pravilnika. Odgovori ga. Hočevar, ki pravi,
da bodo redakcijski lapsus popravili, neskladnosti pa ni, ker gre za pravico zasebnikov do
razpisanih sredstev le v primeru, da se prijavijo s programom, ki je neprofitne narave
(merodajen je status prijavljenega programa in ne status prijavitelja na razpis ter da je
program v interesu občine).
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Potem je Občinski svet sprejel naslednji
S k l e p št. 100
Občinski svet sprejme besedilo predloga Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in
projektov v Občini Šmarješke Toplice.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Predlog Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju
humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj
v Občini Šmarješke Toplice
Županje je besedo uvodoma predala g. Jožetu Novaku, predsedniku Odbora za družbene
dejavnosti, ki je uvodoma pojasnil stališče odbora, ki je ta pravilnik pred sejo obravnavalo.
Nato je ga. Hočevar na kratko pojasnila namen in vsebino pravilnika. Poudarila je, da so v
tem pravilniku zajeti programi organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih
dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij in združenj, ki imajo sedež v občini Šmarješke
Toplice in izven nje, katerih člani so naši občani.
V razpravi so svetniki in predstavnica občinske uprave ter županja izmenjali mnenja o
možnostih društev, da za svoje različne programe lahko sodelujejo na javnih razpisih občine
za sofinanciranje teh programov po različnih pravilnikih občine. Ugotovljeno je bilo, da ni
ovir, da bi posamezno društvo, ki je aktivno na več področjih, sodelovalo na različnih
razpisih, saj je merodajen program, ki ga prijavi na razpis, ne glavna dejavnost društva.
Po opravljeni razpravi so svetniki sprejeli naslednji
S k l e p št. 101
Občinski svet sprejme besedilo predloga Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in
društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter
združenj v Občini Šmarješke Toplice.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Proračunu
Občine Šmarješke Toplice za leto 2007 (Rebalans 1)
Uvodoma je županja skladno s poslovniškimi zahtevami navedla pripombe delovnih teles na
predlog rebalansa. Pripomba je bila izrečena le s strani svetnika g. Zupančiča na Odboru za
proračun in finance, in sicer glede transparentnosti in usmerjenosti financiranja vzdrževanja
občinskih cest.
Županja je tudi skladno s poslovnikom obvestila občinski svet, da v poslovniškem roku
najkasneje 2 dni pred sejo ni prispel noben pisni amandma s strani svetnikov.
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Nato je županja kratko dodatno obrazložila predloga rebalansa proračuna. Pojasnila je, da je
na strani prihodkov povečanje za 12% oz. 242.802 EUR predvsem na račun pridobljenih
dodatnih sredstev za Vodovod Koglo v višini 136.803 EUR; NUSZ pa je več za 17.288 EUR.
Do povečanja je prišlo, ker je zunanji sodelavec Zoran Leko s.p. prečistil bazo podatkov, ki jo
je občina prevzela od MONM. Na ostalih proračunskih postavkah prihodkov pa so zmanjšanja
oz. manjša povečanja glede na prilive sredstev na račun. Na strani odhodkov je povečanje 5%
oz. 94.933 EUR, kar je posledica povečanja izdatkov na področju socialnega varstva, na
področju varovanja okolja in naravne dediščine (kanalizacija Družinska vas), prostorsko
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (Vodovod Brezovica, vodovod Koglo). V
okviru drugih proračunskih postavk odhodkov je prišlo do prerazporeditev oz. manjših
sprememb, predvsem zaradi knjiženja odhodkov na pravilne konte. V rebalansu je ugotovljen
presežek prihodkov nad odhodki v višini 147.869 EUR, ki se bo prenesel v leto 2008.
Verjetno bo ta presežek višji, ker vse fakture, ki so planirane za izplačilo v Rebalansu do
31.12.2007, še ne bodo zapadle in se bo bodo delno plačevale še v januarju 2008.
V razpravi so sodelovali: G. Anderlič (pojasni črpanje sredstev pri vzdrževalnih delih na cesti
Čelevec oz. načinu črpanja za občinske ceste), g. Jordan (potrdi nujnost asfaltiranja
posameznih odsekov), g. Gregorčič (poudari potrebo po nujni usmerjenosti v prihodnost, v
leto 2008, in pričakuje, da bodo vzdrževalna dela na cestah izvedena tam, kjer bodo najbolj
potrebna in ne tam, kjer so najglasnejši), g. P. Zupančič (meni, da naj bi se vzdrževale le
ceste, vpisane v kataster cest. Meni tudi, da naj krajani sofinancirajo dela, in to
dokumentirano, da bodo lahko vložke koristili kot olajšavo pri bodoči odmeri komunalnega
prispevka). Prav tako pravi, da je v rebalansu postavka Celostna podoba občine in da bo do
nje upravičen tudi g. Novak. Ga. županja pojasni postavko glede celostne podobe občine in
zagotovi, da bodo nagrade članom komisij šel v izplačilo v decembru 2007. Na to se ponovno
odzove g. Gregorčič z vprašanjem glede strukture stroškov izvedbe vodovoda, zlasti za glavni
vod. Županja mu pojasni strukturo stroškov ter ga povabi, da lahko pride na občinsko upravo
po natančne podatke. Zadovoljen je, ker strošek vsebuje tudi preplastitev celotnega vozišča
ceste, kjer se gradi vodovod.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 102
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 – prva obravnava
Uvodoma ga. Hočevar v sodelovanju z županjo podrobno obrazloži predlog priprave osnutka
proračuna. Le ta je na prihodkovni strani upošteval izračunane prihodke Ministrstva za
finance o višini primerne porabe občine, ki za Občino Šmarješke Toplice znaša 1.678.615
EUR in iz katere je občina dolžna financirati z zakonom določene naloge. Tem prihodkom se
dodajo še prihodki po 21. členu ZFO, potem nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in
transferni prihodki. Navedeni prihodki v višini 2.435.416 so osnova za planiranje odhodkov.
Odhodki so bili načrtovani po proračunskih uporabnih, proračunskih postavkah in ustreznih
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kontih. Poleg dokončanja investicij iz leta 2007 (vodovod Koglo) so večje investicije
namenjene še pripravi dokumentacije za vodovode za več vasi, kanalizacija Vikend naselje
Prinovec, urejanju pokopališča v Beli Cerkvi. Prav tako pa je bilo poudarjeno, da je največje
povečanje na proračunski postavki Gospodarstvo, ki zajema tudi turizem. Sredstva iz pobrane
turistične takse se morajo v skladu z Zakonom o spodbujanju in razvoja turizma vračati za ta
namen. V proračunu pa je zajeta tudi postavka za obvoznico v Šmarjeti in izgradnjo
spremljajoče infrastrukture ob priključku Kronovo.
V razpravi so sodelovali:
- g. Gregorčič: je razočaran, ker ni vsebinskih podlag, ki bi jih pripravili odbori, potem bi
šele bilo smiselno oblikovati številčni del proračuna. Opozarja, da je pomembna vsebina,
razvojna vprašanja, kaj bodo prioritete; šele na to se oblikuje predlog proračuna, ki je
dejansko računovodski akt. Ugotavlja, da so prihodki zastavljeni tako, da bodo občanom
vsa sredstva pobrali (NUSZ, komunalni prispevek, grobarine). Proračun je po njegovem
prepričanju skromen in ni inovativen. Prepričan je, da so sredstva občine za reprezentanco
planirana previsoko v znesku 50.000 EUR. Odgovori županja s pojasnilom, da to ni res,
da pa so planirana sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov v višini 25.000 EUR zato
tako visoka, ker se v letu 2008 načrtuje evropsko srečanje županj, organizacija občinskega
praznika ter organizacija dogodkov ob sprejemu pomembnih gostov in ministrov. Na
postavki materiali stroški za funkcionarja v znesku 20.800 EUR pa so poleg reprezentance
vključeni tudi stroški telefona, elektronske pošte, stroški prevoza v državi in tujini,
dnevnice doma in v tujini ter stroški izobraževanja, je s pojasnilom zaključila ga. Hočevar.
- g. Petrovič: pogreša strategijo občine, ki bi bila podlaga za izdelavo proračuna. Gre za 2.
proračun, kar je polovica mandata in je strategija nujna. Tako predlagani proračun pušča
odprta vrata za spore, saj se ne ve, kdo bo kdaj v občini kaj dobil. Proračun je tudi
presplošen, premalo razvojno naravnan; imel naj bi jasno vidno korist za občane. Več
sredstev bi moralo biti namenjenih za projekte, za strategijo in potem bi to lahko bila
zgodba o uspehu. Na to je županja odgovorila, da proračun je razvojno naravnan, saj je v
njem veliko sredstev za razvojne projekte (izdelava projektne dokumentacije za vodovode
Vinji vrh, Strelac, Vikend naselje Prinovec, regionalni vodovod Dolenjska, kjer bo v
obnovo centralnega cevovoda vključena Družinska vas z Belo Cerkvijo in vodohram
Gorenja vas, projektna dokumentacija za kanalizacijo za Vikend naselje Prinovec in
projekti za celotno strategijo prostorskega razvoj pri Acerju in v sklopu razvoja turistične
infrastrukture je tudi del sredstev namenjen za Stategijo razvoja turizma, ki je v pripravi).
Pojasnila je tudi, da je po njenem mnenju v proračunu za 2008 samo en projekt, ki ni
razvojno naravnan – to pa je razširitev pokopališča in ureditev mrliške vežiče v Beli
Cerkvi. Poleg tega bo denar, ki ga bo občina dobila iz delitvene bilance, šel za projektno
dokumentacijo, s katero se bo kandidiralo za nepovratna sredstva. Vedeti je potrebno, da
je konstituiranje občine zahteven projekt. Pripravljati se začenja Strategija razvoja turizma
(prvi osnutek bo pripravljen 1.12.2007), na osnovi te se bo pripravila strategija razvoja
občine in na osnovi le te se bodo pripravili tudi vsi prostorski akti v skladu z novim
Zakonom o prostorskem načrtovanju. Zaveda se, da ljudje ogromno pričakujejo, vendar se
da njihova pričakovanja uresničiti v 8 – 12 letih in ne v enem mandatu. Razvojne
komponente so vidne tudi že letos. G. Petrovič opozori, da je govoril o drugem. Da je
potrebno najprej pospešiti gospodarski in socialni sistem v občini, to kar govori županja je
stvar tega trenutka. Občino bo popeljala naprej strategija za pospešeni in trajnostni razvoj.
- G. Jordan: ta občina ni velika občina, zato to kar predlaga g. Petrovič morda ni primeren
pristop. Bolje bi bilo narediti industrijsko cono, vendar občani rabijo tudi vodovod.
- G. A. Pavlič: pogreša postavko izvrševanje predkupne pravice na npr. območju
predvidene industrijske cone. Kot član Odbora za razvoj je dobil proračun in ga je 14 dni
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bral, pa si z njim ni mogel dosti pomagati. Za razvojni pristop je treba biti ambiciozen in
tudi nekoliko pretiravati v proračunu; optimistično je treba gledati naprej. Odgovorila je
županja s pojasnilom, da od vodstev bivših krajevnih skupnosti nima še vedno nobene
dokumentacije, čeprav jih je k temu že večkrat ustno in pisno pozvala. Ker je to tako,
mora vse projekte in ostale aktivnosti voditi od začetka naprej čisto sama.
g. Gregorčič: zavedati se je potrebno, da bodo čez nekaj let stopili svetniki pred ljudi in bo
treba kaj imeti za pokazat. Občina je padla na izpitu v primeru ACER; v predlaganih
planskih dokumentih ni nobenega prostora za pozidavo. Prostor je potrebno odpreti in
nameniti kapitalu. Morda bo to kdaj turistična občina, danes ni. Ima 1 hotel s 400 ležišči,
nosilec turistične dejavnosti je iz druge občine. Občani od turistov kaj dosti nimajo.
Županja je odvrnila, da se strinja, da so plani osnova. Vendar je treba prostor planirati
argumentirano, zato je posredovala podjetjem anketo, da ugotovi, kakšna cona je sploh
potrebna. Kar zadeva ACER – naredili so strokovne podlage, občina je s sprejemom
temeljnega prostorskega dokumenta na pol poti. Gospodarske cone rastejo kot gobe po
dežju na Dolenjskem: MOP ne spusti več vse v nadaljnji postopek.
g. Anderlič: opozarja, da je na prvem mestu treba skrbeti za občane, potem za turiste.
Županja se strinja, da je potreben uravnotežen razvoj glede na vse te v razpravi omenjane
vidike. G. Petrovič dodaja, da kar delamo za občane, je dobro tudi za turiste.
ga. Majcen: za pospešen turizem bi bil zaželen nov bazenski kompleks. Če Krka nima
interesa, bi morda v Klevevžu kdo drug izkazal interes za bazene. Poleg tega v celi občini
nikjer ni igral. Opozarja, da naj se realizira obljuba, da bodo tudi ostali svetniki obveščeni,
kdaj potekajo seje delovnih teles občinskega sveta, ne le člani. G. Petrovič se strinja, če
Krka ne želi iti naprej, naj se možnosti odprejo kapitalu drugih. Opozarja, da bodo v
Dolenjskih Toplicah odprli novo turistično cono, kjer bo komunalnega prispevka 1 mio
EUR, tu pa se pogovarjamo o 20.000 EUR prispevka. O teh številkah se g. Petrovič sploh
ne želi pogovarjati.
G. Zupančič: proračun ni ambiciozen. Primerja ga z načrtom razvojnih programov občine
Podčetrtek – tam so v poletu in so za 5 let vnaprej predvideli projekte (in po sredstvih in
po virih). Predlaga, da se proračun ne sprejme, če ne bo zraven razvojnih programov do
leta 2010, ki bodo ovrednoteni. Županja odvrne, da v kolikor občina ostane na začasnem
financiranju, brez sprejetega proračuna, je to le korak nazaj v razvoju občine in pojasni
posledice zamude pri sprejemu proračuna, saj zaradi začasnega financiranja ni možno
izvajati investicij. Načrti razvojnih programov zahtevajo izdelavo Dokumentov
identifikacije projektov (DIP), kar vzame veliko časa in sredstev.
g. Durič: počuti se prevaranega, saj so pred referendumom za novo občino obljubljali, da
bo šlo iz proračuna za investicije 50 % vseh sredstev. Pa zdaj vidi, da sploh to ni možno.
Meni, da proračun je razvojno naravnan, saj predvideva sprejem prostorskih aktov, ki so
razvojno zasnovani.

Nato so svetniki v skladu z 61. členom poslovnika sprejeli spreminjevalni predlog, ki ga je
podal svetnik P. Zupančič:
S k l e p št. 103
Občinski svet zadolžuje županjo in občinsko upravo, da izdela načrt razvojnih programov za
celotno mandatno obdobje 2008 – 2010, ki bo temeljil na razvojni dimenziji in na tej osnovi
potem pripravi predlog proračuna za leto 2008, ki bo predhodno usklajen na Odboru za razvoj
in Odboru za proračun in finance.
(5 ZA, 1 PROTI)
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K 9. točki
Razno
9.1 Prošnja gradbenega odbora projekta Vodovod Koglo
Pravnik F. Bančov pojasni postopkovni in vsebinski vidik predlogov gradbenega odbora
vodovod Koglo. V bodoče naj bi šli takšna pisma, vloge na pristojno delovno telo občinskega
sveta, ki bo odločil o predstavitvi na občinskem svetu. Glede vsebine je par nezakonitih
predlogov, kar je neprimerno. Občinski svet pa v vsakem primeru ni pristojen za njihovo
sprejemanje.
Županja nato prikaže napredovanje pri sklepanju pogodb za vodovod Koglo. Ne želi pa, da bi
občinski svet sprejemal nezakonite sklepe, ki so v nasprotju z Zakonom o graditvi objektov.
Na pobudo svetnika Jordan, se bo županja pri Komunali NM pozanimala glede možnosti
gradbenega priključka na parcelo, če objekt nima gradbenega dovoljenja.
Svetniki so zavzeli stališče, da gradbeni odbor ne more uveljavljati popusta pri plačilu
vodovoda, ampak naj le ovrednotijo svoje delo in se bo potem odločalo o njihovi nagradi.
Prav tako pa je bilo pojasnjeno, da plačilo 1500 EUR po priključku ne more zajemati tudi
plačila komunalnega prispevka, saj le tega lokalna skupnost obračunava pri priključitvi na
vodovod, medtem ko se lahko vplačan znesek uveljavlja kot olajšava pri odmeri le tega.
Zagarantirana cena 1500 EUR pa naj velja za podpisane pogodbe do 31.12.2007, s čimer je
soglašal tudi g. Petrovič.
V razpravi je bilo usklajeno, da občinska uprava do vsakega predloga gradbenega odbora
zavzame stališče, kot ga je bilo možno razbrati iz razprave in poda usmeritve za reševanje
vseh vprašanj.
9.2. Dopolnitev vloge za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
Županja je pohvalila delo komisije za povračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, ki je
pripravila obširno dokumentacijo v obsegu 300 strani za predložitev na državno
pravobranilstvo. Pove tudi, da občina pričakuje povratno informacijo s strani pravobranilstva
in pove tudi, da bo občina tista, ki bo na osnovi razdelilnikov vračala vlagateljem sredstva na
osnovi seznamov, ki jih bo pripravila imenovana komisija. Izčrpno informacijo o delu
komisije so svetniki dobili tudi pisno na sami seji.
9.3. Silvestrovanje 2008
Ker se je lansko leto dobro prijelo bi ga izvajali tudi v bodoče. Skladno s stališči občanov bi
ga vsako leto selili po naseljih. Svetniki naj do 30.11.2007 pošljejo po e-pošti županji
predloge, kje naj letos bo, potem se bo odločila.
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9.4. Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
Županja je razdelila vabilo za na slavnostno sejo, ki je predvidena za soboto 8. decembra.
Poudarila je, da bo seja zaprta pred širšo javnostjo in medije. Po razpravi so se svetniki
poenotili, da bo najprimernejši datum slavnostne seja 5. 1. 2008.
9.5. Vprašanja in pobude svetnikov
9.5.1.
G. Jordan poda pobudo za postavitev prometnih znakov glede dovoljene tonaže vozil za
prevoz po cesti Draga – Dol. Kronovo. Omeji naj se na 3,5 t. Svetniki sprejmejo njegovo
pobodo.
S k l e p št. 104
Županja in občinska uprava so zadolženi, da do naslednje redne seje tega občinskega sveta
izvedejo postopek postavitve prometnega znaka oz. prometnih znakov, kot izhaja iz te
svetniške pobude. (9 ZA, 0 PROTI)
9.5.2.
Županja opozori na vandalizem v občini. Zažgana je bila EU zastava pred občinsko stavbo,
poskus uničenja občinskih tabel na stavbi občine ter prejšnji teden prometnih znakov, napisov
vasi, postajališč za avtobus v Družinski vasi in v Beli Cerkvi.
Svetniki so predlagali, da se montirajo kamere pred občinsko stavbo in županja je poudarila,
da že dela na projektu varovanja občinskih prostorov.
9.5.3.
G. A. Pavlič: opozori, da so ponovno plakati na avtobusnem postajališču. Glede na to, da je
bil sprejet odlok o plakatiranju, ki to ne dovoljuje, kdaj bo kdo ukrepal. Županja pove, da
takoj ko bo odlok začel veljati in bo lahko inšpekcija ukrepala.
9.5.4.
Ga. Majcen: sprašuje, kako je z internetom v Šmarjeti. So težave oz. priklop menda ni možen.
Bo še skupinsko pismo naslovljeno na Telekom. Županja pove, da občina tu ne more dosti
pomagati, so pa že večkrat urgirali na Telekom, ki odgovarja, da so kapacitete polne.
Prav tako pa je svetnica še enkrat povprašala, zakaj ni možno postaviti omejitve hitrosti na
cesti, ki vodi iz Šmarjeških Toplic proti Šmarjeti, v naselju Brezovica na 70. Županja je
pojasnila, da je to državna cesta, zato je občinska uprava na DRSC naslovila pismo za to
omejitev, a dobila žal negativni odgovor, na katerega pa ne moremo vplivati, ker je to državna
cesta in ne lokalna.
9.5.5.
G. Zupančič: sprašuje, ali res blokira občina Šentjernejčanom neka sredstva, ker ne potrdi
odloka o cesti, ki bi šla iz priključka Kronovo proti šentjernejski občini. Županja pojasni, da
bo odlok dala v obravnavo občinskim svetnikom, če bo od Občine Šentjernej dobila vse
podatke, za katere je dvakrat prosila in ko bo jasno, da je odlok kot je predlagan (dvoobčinski)
sploh možno sprejeti po novi zakonodaji.
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Na koncu je županja povedala, da bo zaradi praznikov naslednja seja že 18.12.2007.
Seja končana ob 21.50 uri.
Številka: 032-0025/2007
Datum: 28.11.2007

Zapisal
F. Bančov

Županja
mag. Bernardka Krnc
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