OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 30. septembra 2008, ob 18.00 uri v dvorani Družbenega doma
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. Občinski svet je
seznanila z informacijo o kadrovski menjavi na delovnem mestu tajnice v občinski upravi in
povedala, da Renata Žibert s 30.9.2008 zapušča to delovno mesto. Predstavila je novo
sodelavko ga. Lidijo Radkovič, ki bo od 1.10.2008 v občinski upravi opravlja dela in naloge
poslovne sekretarke.
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 8
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:
Aleksander Durič, Franc Gregorčič, mag. Marjan Hribar, Renata Majcen, Franci Novak, Jože
Novak, Aleksander Pavlič, Vladimir Petrovič, ki se je pridružil seji ob 19.00 uri.
Odsotni: Franc Anderlič – opravičil odsotnost, Pavel Zupančič – opravičil odsotnost,
Ivan Jordan
b) ostali prisotni:
− Nataša Štarkl, direktorica OU,
− Damjana Stopar, finančnica v OU,
− Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in varstvo okolja v OU,
− Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
− za gradivo pod tč. 5 predstavnik podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
g. Ladislav Jaki,
− 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 9.
Za potrebe glasovanja oz. izražanja odločitev pri glasovanjih so na seji prejeli tudi glasovalne
kartone z napisom ZA oziroma PROTI. Ob tem sta županja in direktorica UO predstavili
predlog, da bi v bodoče članica in člani občinskega sveta na sejah predloge, pripombe, razlage
oziroma vsa izvajanja podajali za govorniškim pultom. Predlog ni naletel na odobravanje,
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zato je županja predlagala, naj bi razpravljavec pri izvajanju vstal, kar bi pripomoglo k
lažjemu sledenju razprave in boljši razumljivosti pri pisanju zapisnika.
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 17. redne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 201
Županja je predlagala, da se točka dnevnega reda predlog Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Šmarješke Toplice obravnava po hitrem postopku tako, kot to v primeru
obveznih razlag določb odloka določa 131. člen Poslovnika, t.j. po enofaznem postopku.
(7 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 202
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
dnevni

red

1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
Potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
Potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta
Potrditev letnega poročila za leto 2007, Komunala Novo mesto, d.o.o.,
javno podjetje
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju
leta 2008
7. Predlog sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu za leto 2008 – uskladitev zaradi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
8. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
10. Razno
10.1.Vprašanja in pobude svetnikov
(7 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 16. redne seje občinskega sveta.
G. Gregorčič je v zvezi s potrditvijo zapisnika 15. redne seje podal pripombo na sklep št. 192
oziroma zapis glasovanja pri sklepu št. 176. Izrazil je pomislek, da sklep ni pravilno zapisan
oziroma pravilno formuliran. Sprašuje, kje so manjkajoči glasovi, ki niso zapisani oziroma
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zakaj niso zapisani kot vzdržani glasovi. Direktorica OU je povedala, da se teh glasov ne
zapiše po 57. členu poslovnika ter da se štejejo samo glasovi ZA in PROTI. V razpravo so se
vključili tudi g. Durič, g. Pavlič in ga. Majcen. Izrazili so pomislek ali je bil sklep sprejet z
glasovanjem 4:4 glasovi, ali je bilo razmerje glasov drugačno. Županja je predlagala, naj se s
ponovnim poslušanjem zvočnega zapisa prejšnje seje preveri glasovanje pri sklepu št. 176.
Ponovno poslušanje ob prisotnosti svetnikov se izvede v sredo, 1.10.2008, ob 17. uri v
prostorih občinske uprave.
S k l e p št. 203
Občinski svet je
POTRDIL
-

zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, z dne 30.6.2008
s ponovnim poslušanjem sklepa št. 176.
(7 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 204
K 3. točki
Potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel tudi zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta.
Nanj ni imel pripomb in je
POTRDIL
-

zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, z dne 6.8. 2008.
(7 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 205
K 4. točki
Potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta

Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel tudi zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta.
G. Gregorčič je v zvezi z zapisom razprave glede selitve občine v Šmarješke Toplice menil,
da je zapisnik napisan zelo izčrpno in izpostavil nekaj izrazov, s katerimi so se svetniki v
razpravi izražali in so v zapisniku povzeti dobesedno. Izpostavil je tudi pomisleke glede
zapisa vrednostnih sodb, izraženih s strani nekaterih svetnikov. V nadaljevanju razprave so
svoja mnenja v zvezi z 2. točko dnevnega reda 3. izredne seje občinskega sveta povedali tudi
svetniki g. Pavlič, ga. Majcen, g. Hribar in g. Durič.
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G. Gregorčič je zahteval, da se svetnik Jordan javno opraviči v zvezi z izrečenimi žaljivkami
o Šmarješki ciganiji.
Po razpravi je občinski svet
POTRDIL
-

zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, z dne 12.8.2008.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Potrditev letnega poročila za leto 2007, Komunala Novo mesto, d.o.o. javno podjetje
Letno poročilo je v obliki povzetka s pomembnejšimi podatki o poslovanju podjetja
Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2007 svetnici in svetnikom predstavil g. Ladislav Jaki.
Povedal je, da je temeljna naloga Komunale oskrba porabnikov na območju MO Novo mesto
ter občin Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke
Toplice s storitvami gospodarskih javnih služb v skladu z odloki o posamezni gospodarski
javni službi. Povedal je še, da so v podjetju Komunala tudi v letu 2007 evidentirali poslovanje
podjetja v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, slovenskimi računovodskimi standardi,
navodili ter smernicami in poleg tega vse poslovne dogodke spremljali tudi po posamezni
občini, kar pomeni, da so računovodski izkazi ter poročila za leto 2007 pripravljeni za
podjetja kot celoto, kot tudi za vsako posamezno občino. Ker je bilo nekaj poslovnih
dogodkov tudi take narave, da jih ni bilo mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in
knjižiti na posamezno občino, so za delitev tovrstnih poslovnih dogodkov upoštevali že
izoblikovane in potrjene ključe za leto 2007 (ključi in sodila, na podlagi katerih so bili le-ti
oblikovani, so natančno predstavljeni v poslovnem planu Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2007) z minimalnimi popravki glede na dejansko stanje v poslovnem letu 2007.
Svetnica in svetniki na podano poročilo niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 206
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme in potrdi letno poročilo za leto 2007
Komunale Novo mesto, d.o.o., javno podjetje.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju leta 2008
Županja pove, da je po določilih 63. člena Zakona o javnih financah dolžna občinskemu svetu
poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo o izvrševanju
proračuna je po posameznih postavkah izčrpno predstavila Damjana Stopar.
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V razpravi so sodelovali: g. Gregorčič, g. Hribar, g. Pavlič.
G. Gregorčič je imel pomislek glede višine plačil za nadomestilo za stavbna zemljišča. Ga.
Stopar je pojasnila, da so bile odločbe izdane, plačila pa še niso bila realizirana, ker se
plačujejo v dveh obrokih. G. Gregorčič je predlagal, naj bo to, da se ta nadomestila plačujejo
v dveh letnih obrokih, jasno prikazano, omenil pa je tudi pomislek glede višine plačil iz
naslova turistične takse. Ga. Stopar je pojasnila, da so podatki 100 % preverjeni. G. Hribar je
izrazil pohvalo, da se je proračun Občine v tako kratkem času toliko povečal ter menil, da
smo s poslovanjem Občine v prvih šestih mesecih lahko zadovoljni. G. Pavlič je menil, da bo
treba za naslednje leto še bolj optimistično načrtovati investicije, ki se pokrivajo s finančnimi
sredstvi iz EU in pohvalil korektno izvajanje letošnjega proračuna.
Svetnik Vladimir Petrovič se je seji pridružil ob 19.00 uri.
Občinski svet je sprejel
S k l e p št. 207
Občinski svet sprejme in potrdi poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke
Toplice v prvem polletju leta 2008.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 7. Točki
Predlog sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za leto 2008 – uskladitev zaradi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Direktorica OU ga. Štarkel je pojasnila razloge za sprejem predlaganega sklepa, oceno stanja,
cilje in načela sklepa. Povedala je, da so predlog in strukturo izračuna cene za storitev pomoč
družini na domu pripravili v Domu starejših občanov Novo mesto, pri čemer so izhajali iz
cene ure pomoči, upoštevajoč plače delavcev službe pomoči na domu, po prevedbi, na osnovi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vsi drugi elementi cen so ostali enaki, kot pri
prejšnjem obračunu.
Občina mora na podlagi 15. in 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 financirati strošek vodenja
in koordinatorja, ki pomeni fiksni znesek. Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep, da
vsak oskrbovanec financira 6,00 € za vsako efektivno uro opravljene storitve, proračun
Občine Šmarješke Toplice pa vse ure financira v višini 67,10 %.
Svetniki in svetnica na podani predlog sklepa niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 208
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme besedilo predloga Sklepa o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s 1.9.2008 v Občini
Šmarješke Toplice.
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPBS,
23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US) 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in 17.
člena Statuta občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne, 30.9.2008 sprejel
SKLEP
O izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo
mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno
oskrbo uporabnikov v višini 18,24 € na efektivno uro oziroma 6,00 € na efektivno
uro za uporabnika.
2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno
oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 25,00 € na efektivno uro
oziroma 8,20 € na efektivno uro za uporabnika.
3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno
oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 26,50 € na efektivno uro
oziroma 8,70 € na efektivno uro za uporabnika.
4. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za oskrbo
uporabnikov za dostavo hrane in obrabnino posode, enotno na celotnem območju
občine.
5. K ceni vodenja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu:
-za vodenje 428,01 € mesečno,
-za koordiniranje 214,01 za oskrbovalca.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet Občine Šmarješke Toplice,
uporablja pa se od 1.9.2008.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
V uvodu k tej točki dnevnega reda je direktorica OU, ga Štarkl pojasnila, da so svetniki in
svetnica pomotoma v gradivu prvotno dobili napačen predlog in da jim je bil naknadno po
elektronski pošti posredovan ustrezno popravljen predlog Odloka. Za napako se jim je
opravičila in v nadaljevanju predstavila vsebino predlaganega Odloka, in sicer splošne
določbe, vrste gospodarskih javnih služb v Občini Šmarješke Toplice, oblike zagotavljanja
gospodarskih javnih služb, razvojno tehnične naloge s področja gospodarskih javnih služb,
varstvo uporabnikov ter zakonsko podlago za izvajanje gospodarske javne službe.
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S sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CEROD d.o.o. je to podjetje postalo
zavezanec za izvajanje javne gospodarske službe predelave in odlaganja preostanka
komunalnih in njim podobnih odpadkov tudi za področje Občine Šmarješke Toplice. Vsebina
novega predloga tako določa imenovano podjetje za izvajalca, kar pa je tudi podlaga za
odmero okoljske dajatve, kakor tudi podlaga za upravičenost črpanja evropskih sredstev za
projekt CEROD II ter za ostale projekte.
V razpravi, ki je sledila, je svetnico zanimalo ali je pogodbeno urejeno tudi sprejemanje
odpadkov iz Maribora, kar direktorica potrdi in pove, da je »mariborski del« vključen v Cerod
1. G. Pavlič je predlagal, naj se poda uradni zahtevek za pojasnilo glede prevoza odpadkov iz
Maribora, ker je bilo vse to predvideno že v osnovnem investicijskem programu. Direktorica
pojasni, da je tak zahtevek že podan in pričakujemo poročilo, ga. županja pa doda, da je želela
na sejo za dodatna pojasnila povabiti direktorja CERODA, ki pa je v odhajanju in bo v
podjetju prišlo do menjave na vodilnem delovnem mestu.
Občinski svet je po zaključeni razpravi sprejel
S k l e p št. 209
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice v drugi obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
Članom občinskega sveta Občine je podan predlog za sprejem sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra na nepremičninah, št. 1387/5, 1387/7, 1387/8, 1386/4 in 1386/2, vse k.o.
Družinska vas.
Razloge, izčrpno navedene v gradivu, ki so ga svetniki prejeli z vabilom, je predstavila
direktorica OU, ga. Štarkel.
Povedala je, da navedene nepremičnine ležijo ob cesti v smeri Šmarješke Toplice proti
Družinski vasi in so bile uporabljene za izgradnjo ceste še v krajevni skupnosti Bela Cerkev.
Občina je dolžna na podlagi dogovora zagotoviti lastnici parcel Luzar Martini, Dolenje
Gradišče 12, Šentjernej nadomestno parcelo za zemljišče, ki je bilo uporabljeno za izgradnjo
ceste, zato je bila opravljena nova izmera in določitev mej, na podlagi katerih so bile
pridobljene tudi nove parcelne številke.
Nepremičnine, navedene zgoraj, dejansko več ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
grajenega javnega dobra in je s tem zadoščeno vsebinskim pogojem ukinitve javnega dobra po
23. členu Zakon o graditvi objektov.
Razpravo je odprl g. Petrovič, ki je menil, da naj bodo v bodoče pri tovrstnih predlogih v
gradivu priložene tudi mapne kopije predmetnih zemljišč. Poudaril je, da je takšnih
»problemov« oziroma odprtih vprašanj v občini še veliko in je zato potrebno postaviti pravila,
po katerih se bo reševala tovrstna problematika. Podobnega menja je bil tudi g. Gregorčič. G.
Hribar je predlagal, naj se skladno z odlokom o predkupni pravici, ki jo ima Občina, ustanovi

7

sklad ali ustvari fond, iz katerega bi črpali sredstva za poplačila in s tem dosegli poravnave.
Županja je pripomnila, da bi bilo do takega vira zelo težko priti, potrebe po finančnih
sredstvih pa bi bile velike, ker je tovrstnih primerov v občini res veliko. Višji svetovalec za
urejanje prostora in varstvo okolja, g. Bajuk je povedal, da je zapuščina, ki jo je Občina
Šmarješke Toplice v zvezi s stanjem na tem področju dobila od Mestne občine Novo mesto
zelo slaba in postopki zemljiško knjižno niso urejeni. Če bi se odločili za odkupe zemljišč za
gradnjo cest, ne bomo razvojno naravnani.
Po zaključeni razpravi so svetnica in svetnik sprejeli
S k l e p št. 210
O ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. Št. 1387/5 – pot v izmeri 193 m2,
1387/7 – pot v izmeri 123 m2, 1387/5 – pot v izmeri 157 m2 1386/4 – pot v izmeri 78 m2
in 1386/2 – pot v izmeri 346 m2, vse k.o. Družinska vas.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. Členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra
in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka k.o. Družinska vas, ter se zanje v isti k.o.
odpre novi vložek, nato pa se pri njih vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 10. točki
Razno
10.1. Vprašanja in pobude:
Županja je članico in člane občinskega sveta seznanila z najpomembnejšimi aktivnostmi, ki
pretežno zaposlujejo pristojne v občinski upravi in pove, da bo v prihajajočem tednu s strani
Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj izvedena kontrola na projektu
Vodovod Koglo; napovedan je tehnični pregled Kronovo, pojasni, da je menjava table
Dolenje Kronovo v teku; nadaljujejo se aktivnosti na projektu delitvene bilance; dela se na
prizidku mrliške vežice in razširitvi pokopališča v Beli Cerkvi, prijavili smo se na dva razpisa
– osnovna šola in zdravstvo in čakamo odgovore.
10.2. Obvoznica Šmarjeta
G. Gregorčič je izpostavil problem obvoznice v Šmarjeti, ki je postal že tako pereč, da ga
krajani resno opozarjajo na nastalo situacijo in pozivajo k organiziranju celotne vaške
skupnosti v skupinsko ukrepanje. Opozori, da se bo treba s tem problemom resno ukvarjati.
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Županja pojasni, da se tega problema na Občini zelo zavedamo in smo reševanju te
problematike namenili veliko pozornosti. Pove, da je bilo za drugo fazo izgradnje v mesecu
septembru izdano gradbeno dovoljenje, a je bila v postopku vložena pritožba, ki je v teku
razreševanja na Ministrstvu za okolje in prostor. V zvezi z nesnago, ki je odložena na tem
mestu, županja pove, da je Občina izčrpala vse možnosti, ki so ji na voljo preko pristojnih
služb, a je nemočna, ker ni lastnica tega zemljišča. V nadaljnji razpravi so svoja mnenja v
zvezi s tem izrazili še ga. Majcen, g. Pavlič, g. Hribar, ki so bili mnenja, da je morda rešitev
gradnja obvoznice po drugi trasi oz. v odmiku od sedaj predvidene. G. Petrovič je menil, da
morajo zadevo vzeti v roke dobri odvetniki in vložiti tožbo na pristojno inštitucijo, ker je
Občina Šmarješke toplice oškodovana za razvoj zaradi oviranja pri nadaljevanju del na tem
projektu.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 211
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice pooblašča županjo Občine Šmarješke Toplice,
da najame odvetniško pisarno, ki bo zastopala interese občanov Občine Šmarješke
Toplice, v kolikor se izgradnja obvoznice v Šmarjeti ne bo začela v letošnjem letu.
(8 ZA, 0 PROTI)
10.3. Plačilo gradbenemu odboru na projektu Vodovod Koglo
G. Hribarja je zanimalo, ali je bilo za gradbeni odbor, ki je na projektu Vodovod Koglo
opravil preko 800 delovnih ur, predvideno plačilo za opravljeno delo.
Županja je pojasnila, da teh sredstev v proračunu ni predvidenih in da Občina tudi nima
pravne podlage za izplačilo. To delo se je izvajalo v preteklosti, pred nastankom občine in ta
odbor s strani le-te ni bil imenovan. G. Petrovič je poudaril, da bi za opravljeno delo člani
odbora morali dobiti plačilo in naj se to izvede iz sredstev, ki so jih za projekt prispevali
občani, g. Pavlič pa je menil, naj se ta problem uredi sistemsko.
Po zaključeni razpravi je bil sprejet
S k l e p št. 212
Strokovna služba pripravi predlog izplačil članom gradbenega odbora, ki so opravili
dela na projektu Vodovod Koglo, ki ga bo obravnaval KVIAZ in podal predlog glede
plačila za opravljeno delo.
(8 ZA, 0 PROTI)
10.4. Umestitev trgovskega centra v Šmarjeti
G. Gregorčiča je zanimalo, če bo na naslednjo sejo občinskega sveta uvrščena tudi točka
dnevnega reda Umestitev trgovskega centra. Županja je pojasnila, da je zadeva predana
Acerju in bo vključena v občinski prostorski načrt.
10.5. Plačilo članom komisije za vračilo sredstev iz naslova vlaganj v Telekomunikacije
Ga. svetnica je izpostavila, da člani komisije za vrnitev telekomunikacijskih sredstev za
opravljeno delo niso dobila plačila v višini, kot je bilo dogovorjeno. Županja je pojasnila, da
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je bilo delo plačano skladno z določili pravilnika. Podatki bodo objavljeni tudi v glasilu
Razgledi.
10.6. Asfaltiranje mulde na cesti na Orešje in urejenost okolice pokopališč v Šmarjeti in
Beli Cerkiv
G. Novak je povedal, da je že pred časom na občinski svet naslovil vlogo za asfaltiranje
mulde na cesti proti Orešju, vendar zadeva še ni rešena. Županja je povedala, da bo na
problem opozorila g. Zormana, da se bo stvar uredila v sklopu rednega vzdrževanja, ki ga
izvaja CGP.
G. Novak je opozoril tudi na neurejenost okolice pokopališča v Šmarjeti, na kar ga opozarjajo
krajani. Izpostavil je problem vodovodne napeljave oz. neodtekanje vode. Predlagal je tudi
namestitev kanglic za vodo, glede na to, da občani plačujejo najemnine za grobove, ki niso
nizke.
Na podobno situacijo pri pokopališču v Beli Cerkvi sta opozorila tudi g. Jordan in ga.
Majcen.
Ga. županja je pojasnila, da se bo zadeva uredila v sklopu rednega vzdrževanja.
10.7. Sprejem otrok v vrtec
G. Pavlič je izpostavil vprašanje glede sprejema otrok v vrtec. Ga. županja je pojasnila, da so
bili v vrtec s 1.9.2008 sprejeti vsi otroci, za katere so starši podali vloge za sprejem.
Problematiko glede varstva za otroke, rojene leta 2008, ki bodo šli v vrtec v letu 200, pa še
rešujemo.
10.8. Omejitev hitrosti na cesti Šmarjeta – Brezovica in določitev prednostne ceste
Mačkovec - Zbure
Ga. Majcen je izpostavila omejitev hitrosti na cesti Šmarjeta – Brezovica. Ga. županja je
pojasnila, da smo od pristojnega organa dobili odgovor, da je na tej cesti predpisana omejitev
hitrosti 70km/h.
G. Hribar je izrazil pomislek glede prednosti na cesti Mačkovec - Zbure, ki pelje iz Občine.
Ga. županja je pojasnila, da je gre za cesto višjega ranga, zato je prednostna.
Svetniki in svetnica so sprejeli
S k l e p št. 213
Na DRSC naj se naslovi zahtevo, da lokalno cesto Mačkovec – Zbure opredeli kot
prednostno in ne cesto, ki vodi proti Družinski vasi in je sedaj prednostna.
(8 ZA, 0 PROTI)
Županja se je svetnikom in svetnici zahvalila za udeležbo in sejo ob 20.45 uri zaključila.
Številka: 032-0014/2008-2
Datum: 9.10.2008
Zapisala
Lidija Radkovič

Županja
mag. Bernardka Krnc
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