OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 22. aprila 2008, ob 18.00 uri v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je začela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, ki je 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 11 in, 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, Renata Majcen, Jože Novak, Aleksander
Pavlič, Pavel Zupančič, Franci Novak, Vladimir Petrovič in Ivan Jordan, ki se je pridružil seji
ob 18:10.
Odsotni: mag. Marjan Hribar, ki je svojo odsotnost opravičil pred sejo.
b) ostali prisotni:
− Gregor Vovko, dir. OU,
− Martina Hočevar, višja svetovalka za družb. dej. in javna naročila v OU,
− Stanko Bajuk, višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo
okolja v OU,
− Damjana Stopar, finančnica v OU,
− Renata Žibert, tajnica OU in zapisnikarica,
− za gradivo pod tč. 8, 9 predstavnik podjetja Locus, g. Gvido Modrijan in
predstavnik podjetja Chronos g. Darko Drašler,
− za gradivo pod tč. 3, 4, 5 predstavnik Javnega podjetja Komunala g. Istok
Zorko,
− za gradivo pod tč. 12 zunanji pravni sodelavec Občine Šmarješke Toplice g.
Fredi Bančov,
− za gradivo pod tč. 13, predstavnici podjetja Acer, ga. Irena Selak in ga.
Liljana Jankovič,
− občani in predstavniki medijev.
Članica in člani občinskega sveta so s sklicem seje v skladu s poslovnikom prejeli predlog
dnevnega reda in gradivo za točke 2 do 15.
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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 14. redne seje občinskega sveta.
Županja je predlagala, da se točka 10. dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o
pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice obravnava po skrajšanem postopku
oz. da se na tej seji opravita obe obravnavi. Sprejem odloka po skrajšanem postopku je
smiseln iz razloga, ker odlok o spremembah in dopolnitvah predvideva le manjše posege v
besedilo osnovnega odloka, čimprejšnja uveljavitev odloka pa je smiselna zaradi nadaljnjih
aktivnosti pri sklepanju najemnih pogodb za grobne prostore.
S k l e p št. 147
Občinski svet je sprejel predlagani skrajšani postopek obravnave 10. točke dnevnega
reda po prejetem gradivu (12. tč. po spremembi obravnave vrstnega reda).

(9 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 148
Županja je na predlog ga. Tatjane Hribar predlagala, da bi točko 12. in točko 13. obravnavali
takoj po točki 5. dnevnega reda, zato se spremeni vrstni red obravnave posameznih točk
dnevnega reda. Zaradi poročanja zunanjih pripravljavcev gradiv, se razpisane točke
obravnavajo ob prihodu predstavnikov.
Z zgoraj navedenim dodatkom je občinski svet skladno z osmim odstavkom 39. člena
poslovnika potrdil naslednji
dnevni

red

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice – druga
obravnava
4. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz
vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto
d.o.o.
5. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Šmarješke Toplice
6. Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu proračuna
7. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za
leto 2007 – prva obravnava
8. Predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava
9. Predlog Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju
Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava
10. Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini
Šmarješke Toplice – druga obravnava
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11. Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini
Šmarješke Toplice – druga obravnava
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na
območju Občine Šmarješke Toplice – skrajšani postopek
13. Poročilo podjetja Acer d.o.o. o poteku izdelave občinskega prostorskega
načrta
14. Poročilo o poslovanju OŠ Šmarjeta v letu 2007
15. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu za leto 2008
16. Razno
16.1. Vprašanja in pobude svetnikov
(9 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 13. redne seje občinskega sveta.
Županja je svetnike seznanila, da današnji dnevni red vsebuje kar 16. točk in bo zato seja
trajala največ 4 ure, kar je v skladu s poslovnikom občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice. Županja je svetnike pozvala k konstruktivnim razpravam k posameznim točkam
dnevnega reda. V primeru, da se seja ne bi zaključila, se bo nadaljevala v četrtek, 29.04.2008,
ob 18. uri pri tisti točki kjer bodo ostali.
S k l e p št. 149
Občinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, z dne 25.03.
2008 v predloženi vsebini.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice – druga
obravnava

Županja pove, da je predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o. Istok Zorko, ki je nudil pomoč
pri pripravi gradiva, predstavil odlok že na prejšnji seji. Ker pa se na seji po sprejemu odloka
obravnava tudi tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo in tehnični pravilnik, preda
besedo predstavniku Komunale, da pojasni vsebino in razloge za sprejem odloka in obeh
pravilnikov. G. Istok Zorko še enkrat predstavi vsebino in razloge za sprejem omenjenih
odlokov in obeh pravilnikov.
Svetnik g. Jordan se pridruži seji ob 18.10 uri.
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Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
S k l e p št. 150
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v
Občini Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz vodovodnih
sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
Občinski svet je brez razprave sprejel
S k l e p št. 151
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Tarifnega pravilnika za
obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz vodovodnih sistemov v
upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Šmarješke Toplice
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
S k l e p št. 152
Občinski svet sprejme predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini
Šmarješke Toplice.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu proračuna
Županja pove, da so svetniki poročilo NO predhodno dobili po elektronski pošti, gradivo pod
to točko pa je predloženo tudi na sami seji, kar je v skladu z 29. členom poslovnika. Poročilo
je predstavila ga. Tatjana Hribar, predsednica NO. Ga. Hribar predstavi delo odbora in 3. sejo
NO. Opredelili so se predvsem na večje postavke pri odhodkih, investicije v računalniško
opremo in naložbe denarja. Ugotovili so, da delo na Občini Šmarješke Toplice poteka dobro,
NO pa ni odkril nepravilnosti v poslovanju občine. NO se bo ponovno sestal v mesecu maju,
kjer se bodo osredotočili na investicije in pravilnosti pri zaposlovanju OU. NO predlaga
svetnikom, da podajo pobude, kaj naj se v bodoče pregleda.
V razpravi so sodelovali: g. Durič, ga. Hribar
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G. Durič pove, da pogreša v poročilu omembo sestave NO. Ga. Hribar pove, da je sestava
zapisana v zapisniku NO.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 153
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se seznani s Poročilom nadzornega odbora o
zaključnem računu proračuna.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za
leto 2007 – prva obravnava
Županja preda besedo ga. Martini Hočevar in ga. Damjani Stopar, da podata ustrezna
pojasnila k Odloku o zaključnem računu.
G. Bančov se pridruži seji ob 18.50 uri.
V razpravi so sodelovali: ga. Majcen, ga. Hočevar, županja
Ga. Majcen vpraša zakaj je potrebno plačevati kombi za prevoz otrok v OŠ Šmarjeta. Ga.
Hočevar in županja pojasnita, da so nekatere poti prenevarne za avtobus, zato na teh relacijah
vozi kombi.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 154
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Zaključni račun proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2007, z vsemi prilogami v prvi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
Glede na to, da ni vsebinskih pripomb na predlog odloka, županja predlaga, da se na isti seji
opravi tudi druga obravnava.
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme v skladu z 98. členom Poslovnika
S k l e p št. 155
V skladu z 98. členom Poslovnika se opravi druga obravnava Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2007.
(10 ZA, 0 PROTI)
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Brez razprave je Občinski svet sprejel
S k l e p št. 156
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Zaključni račun proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2007, z vsemi prilogami v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava
Županja pove, da je bila vsebina odloka in razlogi za sprejem že predstavljeni na prvi
obravnavi. Besedo preda predstavniku podjetja Locus g. Gvido Modrijan za morebitna
dodatna pojasnila in vprašanja pod to točko.
S k l e p št. 157
V skladu s 106. členom poslovnika vlaga županja, na predlog direktorja OU, amandma na 19.
člen obravnavanega odloka. Predlaga, da se v prehodnih določbah 19. člena odloka briše
tekst: »del prvega stavka 9. člena, in sicer »kakor tudi plačati strošek izvedbe in prispevek po
merilih in kriterijih kot poročilo za zgrajeno primarno omrežje« Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/2000), prva alineja 4. člena in 12. člen
Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega
podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/2000).«
(10 ZA, O PROTI)
Svetniki so nato brez razprave sprejeli naslednji
S k l e p št. 158
Občinski svet sprejme predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki
Predlog Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju
Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 159
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega
prispevka na območju Občine Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
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K 10. točki
Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Šmarješke Toplice
– druga obravnava
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 160
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih
objektih v Občini Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 11. točki
Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke
Toplice – druga obravnava
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 161
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj
prodajaln v Občini Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 12. točki
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine
Šmarješke Toplice – skrajšani postopek
Županja preda besedo g. Bančovu, ki predstavi vsebino odloka in razloge za spremembo
odloka.
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 162
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na
območju Občine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi in v drugi obravnavi – po
skrajšanem postopku.
(10 ZA, 0 PROTI)
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K 15. točki
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za leto 2008
Županja preda besedo ga. Martini Hočevar, da poda pojasnilo k besedilu sklepa in razloge za
njegov sprejem. Županja predlaga, da bi nivo storitev ostal nespremenjen in sicer 66,46 %
financiranja ekonomske cene socialno varstvene pomoči.
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 163
Občinski svet sprejme besedilo predloga Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 13. točki
Poročilo podjetja Acer d.o.o. o poteku izdelave občinskega prostorskega načrta
Potek izdelave OPN in vse opravljene aktivnosti do sedaj sta predstavili ga. Irena Selak in ga.
Liljana Jankovič iz podjetja Acer. Povedali sta, da je prispelo na Mestno občino Novo mesto
232 pobud, novih pobud iz januarja 2008, ki jih je sprejemala Občina Šmarješke Toplice, pa
je 287 in se bodo presojale skladno s prostorsko zakonodajo in upoštevanjem Nature 2000,
varovanja koridorjev in skladno z vizijo občine. Svetnikom je bilo pojasnjeno, da je OPN
sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, oba pa sta bila predstavljena v sklopu
prezentacije.
V razpravi so sodelovali: g. Gregorčič, g. Jordan, g. Anderlič, ga. Jankovič, g. Bajuk, županja
Svetnika g. Gregorčiča je zanimalo kako, da je pripravljavec OPN tako hitro zaključil s
strokovnimi podlagami ter tudi, kakšne so strokovne podlage Občine Šmarješke Toplice, kaj
vsebuje demografska in gospodarska študija na območju občine. Nadalje je g. Gregorčiča
zanimalo, kaj je podjetje Acer pripravilo za Občino Šmarješke Toplice do danes? Ga.
Jankovič je pojasnila, da se je postopek izdelave prostorskih aktov za območje Občine
Šmarješke Toplice začel na takratni Mestni občini Novo mesto po še prejšnji prostorski
zakonodaji. Izhodišča za strokovne podlage Občine Šmarješke Toplice so bila izdelana še za
takratno celotno Mestno občino Novo mesto. Kar se tiče demografske študije je bila le ta
pripravljena v sklopu izdelave takratnih strokovnih podlag. Vsekakor pa je možno kakšno
izmed pripravljenih strokovnih podlag dodelati in dopolniti v kolikor se to Občini Šmarješke
Toplice zdi smiselno in potrebno. Svetnika g. Jordana je zanimalo kaj konkretno bo Občina
Šmarješke Toplice dobila za ta denar in kdaj. Ga. Jankovič je pojasnila, da je zaradi
spremembe zakonodaje prišlo do zamikov v terminskem planu, pa tudi v vsebini in obsegih
zakonsko določenih postopkov priprave novih prostorskih aktov občine. Prav tako je ga.
Jankovič pojasnila, da so bili vsi postopki priprave prostorskih aktov izdelani v skladu z
veljavno prostorsko zakonodajo. G. Anderliča je zanimalo, kdaj bo moč graditi po novem
planu in kdaj bo končan OPN? G. Bajuk je pojasnil, da je realno za predvidevati zaključek
izdelave OPN po zdaj pripravljenem terminskem planu v začetku leta 2009. Županja je
postavila vprašanje kako je s spremembami plana po krajšem postopku, kadar gre za širitev
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dejavnosti naših občanov, ki kandidirajo za evropska sredstva? Ali je možno pospešiti
spremembe plana v takih primerih? Ga. Jankovič je pojasnila, da ni možno peljati skrajšanih
postopkov, ker jih zakon ne dopušča. Prav tako je veliko nejasnosti kako bo z gradnjami in
posegi v vinogradniškem območju.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 164
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se podrobneje seznani s postopki in dosedanjim
potekom izdelave novih prostorskih aktov občine v skladu z novo prostorsko
zakonodajo.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 14. točki
Poročilo o poslovanju OŠ Šmarjeta v letu 2007
Vsebino poročila na kratko predstavi ravnateljica OŠ Šmarjeta, ga. Nevenka Lahne. Županja
doda, da so naročeni projekti za razširitev in obnovo kuhinje, potrebna bo tudi dograditev
garderob in nekaj učilnic ter obnova strehe, fasade in zamenjava stavbnega pohištva.
Pripravlja se tudi vsa dokumentacija za razpise pri Ministrstvu za šolstvo. Županja se zahvali
tudi g. Petroviču za pomoč pri iskanju dobrih projektantov.
V razpravi so sodelovali: ga. Majcen, ga. Lahne
Ga. Majcen pove, da je zajetih veliko stvari katerih je potrebno opraviti do leta 2010. Ga.
Lahne odgovori, da so se navadili, da zapišejo vse stvari, ki jih je potrebno opraviti.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 165
Občinski svet sprejme sklep, da se je seznanil s Poslovnim poročilom Osnovne šole
Šmarjeta za leto 2007.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 16. točki
Razno
Prometna varnost
G. Petrovič opozori na prometno varnost, predvsem v Šmarjeških Toplicah. Predlaga, da na
naslednjo sejo povabimo policista. Predlaga tudi, da si promet na omenjeni relaciji ogleda tudi
policist v civilu in da začnemo razmišljati o postaviti radarjev.
Pobuda za Dolenje Kronovo
G. Pavlič poda pobudo, da se oznaka Kronovo končno spremeni nazaj v oznako naselja
Dolenje Kronovo. Predvsem opozori na omembo kraja pri zapori avtoceste.
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Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje pločnika, javne razsvetljave, kolesarskih
poti in postajališč v Kronovem
G. Pavlič vpraša kako je s podpisom pogodbe o sofinanciranju gradnje pločnikov, javne
razsvetljave, kolesarskih poti in postajališč v Kronovem. Županja pove, da je bil v ponedeljek
21.4.2008 sestanek s predstavniki DDC-ja in DRSC-ja. V četrtek 24.4.2008 bo potekal
pogovor z g. Muhičem. Ocena DDC- ja je, da bi ob umestitvi kolesarske steze projekt stal
195.000 €. G. Petrovič doda, da so na DRSC-ju mnenja, da ni logično, da poteka kolesarska
steza ob regionalki. G. Petrovič pove, da je potrebno vztrajati pri tej rešitvi in ne pri kolesarski
stezi na obstoječi cesti. G. Petrovič doda tudi, da ga je g. Muhič pooblastil, da izpelje projekt,
kjer bi bila MONM povezana s kolesarskimi stezami z bivšimi občinami MONM (hitri
dostop). Županja doda, da je se je v tem obdobju že sestal Odbor za razvoj, ki je temeljito
pregledal ponudbo DARS-a. Pove, da cena zajema pločnik v dolžini 1,5 km. Dogovorjeno je,
da 1/3 investicije krije DARS, 2/3 pa Občina Šmarješke Toplice. Potekajo tudi pogovori, da
bi DRSC kril drugo tretjino investicije. V kolikor ne bo kolesarske steze na H1, je potrebno
vztrajati, da se lokalna cesta pred prevzemom obnovi in postavi kolesarska steza z ograjo.
Avtobusna postajališča
G. Durič pohvali javnega delavca pri pleskanju avtobusnih postajališč. Opozori na popravek
ponovno grafitirane avtobusne postaje.
Obvoznica v Šmarjeti
G. Gregorčič vpraša kako je s obvoznico v Šmarjeti. Župana pove, da bo to posebna točka na
naslednji seji. Zapleta se pri dovoljenju od Agencije RS za okolje. Sprejet je bil terminski
plan. Pospešene so aktivnosti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Več bo znano v roku
enega meseca.
Omejitev hitrosti v naselju Brezovica
Ga. Majcen ponovno opozori na prepotrebno omejitev hitrosti v naselju Brezovica. G. Bajuk
pove, da je občina že ukrepala na DRSC. Odgovor je bil, da je v naselju Brezovica premalo
priključkov na cesto. Ga. Majcen predlaga prestavitev prometnega znaka Brezovica. G.
Petrovič predlaga, da na naslednji seji o tem razpravlja svet in sprejme sklep.
Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
G. Anderlič vpraša kako je z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Županja
pove, da je občina prejela nekaj več kot 800.000 €. Sredstva bodo do izplačil vezana.
Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pripravlja sezname
upravičencev. Seznami bodo objavljeni na oglasni deski in internetni strani. V mesecu maju
bodo seznami predstavljeni tudi na OS. Po sprejemu na OS se bodo pripravila izplačila.
Internet
Ga. Majcen vpraša kako je z pridobitvijo interneta v naši občini. Ga. Žibert pove, da je
županja že večkrat posredovala na Telekomu pri pridobitvi novih priključkov. Informacija s
strani Telekoma je bila, da bodo novi priključki na voljo v mesecu maju.
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Imenovanje predstavnikov občine v Svet zavoda OŠ Šmarjeta
G. J. Novak opozori na dopis, ki je bil poslan na Občino Šmarješke Toplice glede imenovanje
predstavnikov v Svet zavoda OŠ Šmarjeta. Županja pove, da bo OS na to temo razpravljal na
majski seji.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in ob 21.15 uri sejo zaključila.
Datum: 6.5.2008
Zapisala
Renata Žibert

Županja
mag. Bernardka Krnc
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