OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet

ZAPI SNIK

19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

ki je bila v torek, 25. novembra 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.

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, Franc Gregorčič, Vladimir Petrovič, Ivan Jordan, Renata Majcen, Franci
Novak, Jože Novak, Aleksander Pavlič, Pavel Zupančič;
Opravičila odsotnost: Aleksander Durič – seji se je pridružil ob 20. uri, mag. Marjan Hribar
b) ostali prisotni:
-

Nataša Štarkl, direktorica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Damjana Stopar, finančnica ,
Andrej Černe, višji svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo,

-

Ernest Zorman, pogodbeni sodelavec na področju nadzora vzdrževanja
cest
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
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., 3., 4. in 6., naknadno po pošti še gradivo za 5. točko
dnevnega reda, za 7. točko pa jim je bilo predloženo na seji.

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 18. redne seje občinskega sveta in sprejel
S k l e p št. 225
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
dnevni

red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
3. Poročilo o investicijah na cestnem področju
4. Predlog Odloka o ustanovitvi vaških odborov – 2. obravnava.
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 1. obravnava
6. Prelog za ukinitev javnega dobra
7. Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino
Šmarješke Toplice in Občino Straža na dan 31.12.2006
8. Razno
8.1. Vprašanja in pobude svetnikov

V zvezi s predlaganim dnevnim redom se je v razpravo vključil g. Gregorčič in povedal, da je
bilo na predhodni seji dogovorjeno, da bo na dnevni red naslednje, 19. redne seje vključeno
celovito poročilo o projektu Vodovod Koglo. Županja je pojasnila, da od Službe vlade za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je izvedla nadzor nad izpeljavo tega projekta, še

nismo prejeli končnega poročila in bo zato le-to vključeno v dnevni red ene izmed naslednjih
sej občinskega sveta.
G. Gregorčič je nadalje opozoril, da je bilo na predhodni seji dogovorjeno tudi, da bo
svetnikom na naslednji seji predstavljeno poročilo in pogodba o izvedbi celostne podobe,
sklenjene s podjetjem Konvikt iz Novega mesta. Županja je pojasnila, da je poročilo v
pripravi in bo svetnikom podano, predvidoma na naslednji seji. G. Petrovič je menil, naj bo k
poročilu kot priloga predložena tudi omenjena pogodba.
Drugih pripomb na predlagani dnevni red svetniki niso. Sprejeli so predlagani dnevni red.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 18. redne seje občinskega sveta.
G. Gregorčič je menil, da so povzete razprave nekaterih svetnikov, ki so razpravljali pri 5.
točki dnevnega reda, zapisane preohlapno oz. ne dovolj natančno, saj npr. v zapisniku ni
navedena njegova izjava, da projekt OPN pelje županja s podjetjem Acer, da županja na tem
projektu »solira« in da bi moral biti v projekt obvezno vključen tudi Odbor za razvoj; da v
zapisniku ni navedena izjava g. Anderliča, da sodelovanje Odbora za razvoj pri tem projektu
ni potrebno in da je bila tudi svetnica ga. Majcnova mnenja, da pri tem projektu svetnikom ni
treba sodelovati, da so imeli občani možnost podati svoje želje, sugestije in predloge in da pri
tem Občinski upravi povsem zaupa. Ga. Majcnova je pojasnila svojo izjavo na prejšnji seji v
smislu, da so vsi občani imeli možnost podati svoja menja, dopolnitve, predloge na občinski
prostorski plan in da če se svetniki takrat niso odzvali oz. vključili v projekt, tudi sedaj ne
vidi potrebe po tem, da bi bili poleg oz. da bi sedaj komplicirali.
Županja je ponovno pojasnila, da so bili vsi občani javno pozvani, naj se odzovejo in vključijo
s svojimi predlogi, naj svoje želje in predloge podkrepijo s strokovnimi podlagami.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 226
Občinski svet je sprejel sklep
POTRDI SE
zapisnik 18. redne seje občinskega sveta s tem, da se zapis razprave pri 5. točki
dnevnega reda razširi oz. dopolni skladno s pripombami, navedenimi v prvem odstavku
2. točke tega zapisnika.
(9 ZA, 0 PROTI)

K 3. Točki
Poročilo o investicijah na cestnem področju
Županja je k besedi pozvala Andreja Černeta, višjega svetovalec za investicije in cestno
gospodarstvo na OU in g. Ernesta Zorman, pogodbenega sodelavca na področju vzdrževanja
cest. G. Černe je pojasnil, da je bilo zaradi neurij v poletnih mesecih na cestah v občini
narejene veliko škode. Tako so bila v 10 mesecih letošnjega leta na cestnem področju
izvedena investicijska in vzdrževalna dela na cestah, kot so gradnja propustov v Žalovičah in
Gorenji vasi pri Šmarjeti, gradnja ponikalnice na Vinjem vrhu, gradnja muld, postavitev
pokrovov na jaške, asfaltiranje dela ceste v Gradenjah, preplastitev dela ceste Klevevž- Mala
Strmica, sanacija večjih poškodb na asfaltiranih cestah na območju celotne OŠT; pripeljanega
je bilo preko 293 ton peska na različne lokacije, saniranih je bil plaz na cesti Vinica-Orešnje;
obnovljene so bile vse talne označbe na občinskih javnih cestah in tudi državni cesti R3-667.
Občina je sodelovala tudi pri gradnji novega križišča v Kronovem v sklopu gradnje
avtocestnega odseka Hrastje-Kronovo.
Povedal je še, da bodo v začetku meseca decembra postavljene določene cestne table in cestna
ogledala po celotnem območju OŠT. Povedal je tudi, kolikšna finančna sredstva so bila
porabljena za zgoraj navedena oz. opravljena dela.
V nadaljevanju je g. Zorman povedal, da ima z občino sklenjeno pogodbo kot zunanji
sodelavec na področju nadzora vzdrževanja cest in dodal, da podrobno spremlja dogajanje na
terenu oz. izvajanje vzdrževalnih del, kot so tudi košnja trave, posip cest pozimi, oranje
snega, ipd. ter na drugi strani izvajanje investicijskega vzdrževanja – izdelave muld, čiščenje
propustov, in drugo, česar je bilo v občini v tem letu bistveno več narejenega, kot lani.
V razpravo, ki je sledila, se je vključil g. Anderlič, ki je menil, da je za vse potrebe za
vzdrževanje cestnega omrežja v občini na voljo bistveno premalo finančnih sredstev, zato
občina lahko izvede le najnujnejša dela na lokalnih cestah, kar je bilo po mnenju županje tudi
storjeno.
G. Zupančič je menil, da je podano poročilo pripravljeno preveč skopo. Izdelano bi moralo
biti bolj detajlno, predvsem pogreša podatke o vgrajenih količinah materiala, izražene s
številkami in merskimi enotami. Ga. županja je pojasnila, da na občini za vsa opravljena dela
obstaja dokumentacija, ki je sestavni del poročil, ki jih potrdi nadzornik g. Zorman in si jo je
možno tudi ogledati. G. Petrovič je pojasnil, da ob teh pripombah na podano poročilo ne gre
za izražanje nezaupanja, ampak za interes po bolj natančnem informiranju občanov o
opravljenem delu in predlagal, da se v prihodnje pri pripravi poročil ta pripomba upošteva. V
nadaljevanju je g. Anderlič predlagal, naj se poročilo o opravljenih delih na cestni
infrastrukturi objavi v Razgledih, pri čemer je bilo pojasnjeno (županja in direktorica), da se
takšno poročilo že pripravlja. G. Novak je tudi menil, da bi bilo bolje takšna poročila
pripravljati sproti in ne šele, ko so dela na določenem projektu končana. Ponovno je opozoril
na izdelavo muld, na katere je opozarjal že pred 8 meseci, a še vedno niso izdelane, opozoril
je tudi na potrebo po postavitvi ogledala, ki pa so ga tudi morali občani sami postaviti;
pohvalil pa je dobro rešitev ureditve prometa pri osnovni šoli.
V razpravo se je vključil tudi g. Gregorčič, ki je menil, da je njegov uvodnik na tej seji rdeča
nit (Koglo, Konvikt) in da obstajajo kriteriji oz. zahteva po postavitvi strategije razvoja, saj je
treba s proračunskimi sredstvi skrbno ravnati (ga je treba skrbno zapraviti). G. Jordan je
menil, da je prav, da se svetnike seznani s takšnimi poročili in da je obravnavano poročilo

primerno pripravljeno, čemur je ugovarjal g. Petrovič in tudi on poudaril pomembnost
izdelave poročila, opremljenega s številkami in merskimi enotami.
V razpravo se je vključil tudi g. Zorman, ki je menil, da je tovrstna razprava primerna za
gradbeni odbor in ne sejo občinskega sveta, saj so vsi ti podatki izraženi v dnevnikih in
mesečnih situacijah in jih bo Andrej Černe uporabil za pripravo poročila za objavo, glede
izdelave muld pa še pojasnil, da so bile tiste, ki jih je prizadelo neurje in se je izkazalo, da je
to potrebno, asfaltirane, ostale, ki so še v funkciji, pa v tej fazi niso bile popravljane.
Ob tem je g. Gregorčič izrazil oster protest nad podajanjem vrednostnih sodb g. Zormana
glede dela občinskega sveta.
Ob koncu razprave je direktorica pojasnila, katere so naloge nadzornega odbora in katere
občinskega sveta, pri čemer je g. Petrovič spomnil, da govorimo o predlaganem poročilu in ne
nalogah nadzornega sveta. Nato je g. Pavlič ponovno izpostavil, naj se predloženo poročilo
opremi z manjkajočimi podatki (v številkah in merskih enotah).
Po končani razpravi je občinski svet izglasoval
S k l e p št. 227
Občinski svet se seznani s poročilom o vzdrževanju občinskih cest na področju Občine
Šmarjške Toplice v letu 2008.
(4 ZA, 5 PROTI)
K 4. točki
Predlog Odloka o ustanovitvi vaških odborov – 2. obravnava
Županja je v nadaljevanju povedala, da je predlog Odloka o ustanovitvi vaških odborov za
drugo obravnavo pripravljen skladno s pripombami, podanimi na prvi obravnavi in svetnike
pozvala k razpravi.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli predlagani
S k l e p št. 228
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o ustanovitvi vaških skupnosti v drugi
obravnavi.
(9 ZA, 0 PROTI)

K 5. Točki
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 1. obravnava

Predlog odloka o proračunu OŠT za leto 2009 je predstavila ga. Stopar Damjana, finančnica
na OŠT. Povedala je, da predlog proračuna za leto 2009 predvideva prihodke v višini
3.117.966 € in odhodke v višini 3.703.132 €. Predstavila je strukturo proračuna, pravne
podlage ter predpise, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in globalna
izhodišča, ki jih je občinam poslalo Ministrstvo za finance.
V nadaljevanju je podala podrobnejšo predstavitev prihodkovne strani v splošnem delu
proračuna in na kratko obrazložila prihodke po posameznih kontih in kontnih skupinah, nato
pa predstavila še odhodke po posebnem delu proračuna. Predlog odhodkov je bil prav tako
obrazložen po posameznih postavkah, in sicer je bilo podrobno predstavljeno, kaj je v
predlogu proračuna na določeni postavki.
V nadaljevanju je bila podana informacija, da sta predlog proračuna obravnavala tudi Odbor
za proračun in finance in Odbor za razvoj, prvič na skupni seji, dne 13.11.2008, v
nadaljevanju pa na ločenih sejah dne 18.11.2008. Člani obeh odborov so predlog proračuna
potem, ko je bil le-ta usklajen s pripombami, ki so jih člani obeh odborov podali v razpravi na
skupni seji, podprli. Člani Odbora za razvoj so se tudi dogovorili, da se bodo v bodoče
sestajali na tri mesece.
Županja je k razpravi pozvala predsednika Odbora za proračun in finance, g. Jordana, ki je
prisotnim povedal, da je Odbor za proračun in finance predlog proračuna podprl, da pa so
seveda nanj tudi še možni ugovori oz. predlogi za spremembe. V nadaljevanju je predsednik
Odbora za razvoj, g. Anderlič povedal, da je ta odbor mnenja, naj se čim več sredstev nameni
za razvojne projekte, da je treba povečati postavko geodetske storitve, oz. naj se v proračunu
upoštevajo vse točke oz. pripombe, ki jih je odbor izpostavil na skupni oz. nadaljevani seji.
V nadaljevanju je županja povedala, da je pred sejo prejela tudi elektronsko pošto svetniške
skupine s podpisi šestih svetnikov, g. Gregorčiča, g. Zupančiča, g. Francija Novaka, g. Jožeta
Novaka, g. Petroviča in mag. Hribarja, v kateri so sporočili pripombe na predlog proračuna.
Povedala je, da je predlog proračuna pripravljen na podlagi plana Komunale Novo mesto, na
osnovi podanih planov Razvojnega centra Novo mesto, Osnovne šole Šmarjeta, Knjižnice
Mirana Jarca iz Novega mesta ter drugih proračunskih uporabnikov. Povedala je, da je treba
čim več sredstev nameniti za večje projekte, kot je izgradnja komunalne infrastrukture,
vodovodnega, telekomunikacijskega in cestnega omrežja, ponovno je poudarila pomen
izgradnje obvoznice v Šmarjeti; pripravlja se projektna naloge za ureditev Šmarjete, k
sodelovanju bodo povabljeni tudi svetniki; poudarila je, da v predlogu proračuna vsi projekti
še niso zajeti in bo za to potrebno zbrati še več finančnih sredstev, tudi nepovratnih oz. se
potegovati za evropska sredstva. Projekti pa so zajeti v NRP (4 leta).
G. Zupančič je postavil vprašanje, ali je amandma, ki ga je po elektronski pošti posredovala
svetniška skupina 6 podpisanih svetnikov, ničen oz. se ga ne more upoštevati, oz. naj se ga na
občini ustrezno oblikuje in upošteva pri popravi predloga proračuna. V nadaljevanju je
direktorica ga. Štarkl pojasnila postopek vlaganj amandmajev, ki je opredeljen v poslovniku
in povedala, da je občina predlog proračuna pripravila in ga posredovala v obravnavo,
svetniki pa pripombe lahko vložijo v obliki amandmajev, skladno s poslovnikom, pri čemer
morajo jasno opredeliti, katere postavke zmanjšati na račun povečanja drugih postavk.
G. Petrovič je pojasnil, da so pripombe, ki jih je posredovala svetniška skupina usklajene s
pripombami odbora za proračun in finance ter da je cilj s tem predlogom pridobiti čim več
finančnih sredstev iz EU skladov in jih nameniti za večje razvojne projekte. Menil je, da je

treba z velikimi investicijami počakati in sredstva nameniti v razvojne projekte, na podlagi
katerih bomo pridobili evropska sredstva in tako zagotovili hitrejši in celovitejši razvoj
občine.
V razpravo se je vključil tudi g. Gregorčič, ki je povedal, da se strinja z mnenjem g. Petroviča
in poudaril, da so podane pripombe smernice za pripravo proračuna, pri čemer je treba
upoštevati vsebino, kriterije, kot je število prebivalcev posameznega kraja, lastni prispevki
krajanov, to bi naj bila podlaga za sestavo proračuna. Izrazil je pomislek glede financiranja
delovanja TIC-a in ali ne bi bilo ta sredstva bolj smotrno nameniti za kaj drugega. Županja je
pojasnila, da Zakon o spodbujanju in razvoju turizma predvideva sofinanciranje delovanja
TIC-a – zastopanje javnega interesa na področju turizma, finančna sredstva pa mora
zagotoviti lokalna skupnost, skladno s tem zakonom.
V nadaljevanju je g. Zupančič predlagal, naj se 1 mio € nameni za celovito izdelavo projektne
dokumentacije za celo občino za izgradnjo komunalne infrastrukture, cestnega omrežja,
industrijske cone, skladno s predlogom, ki ga je posredovala svetniška skupina. Enako je
menil tudi g. Pavlič, v primeru, da so viri financiranja znani in pri tem ne gre za odvzem
finančnih sredstev iz ene postavke na račun druge.
Svetnica ga. Majcnova je menila, naj se predlog proračuna – prva obravnava, glede na to, da
sta ga predhodno že obravnavala in podprla oba odbora, sprejme in tako omogoči javno
razpravo in možnost vlaganj amandmajev v roku, ki ga predvideva poslovnik.
Svetnikom se je ob 20. uri pridružil tudi svetnik g. Durič Aleksander.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli sklep
S k l e p št. 229
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009 z vsemi prilogami, v prvi obravnavi in ga poda v javno
razpravo.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Predlog za ukinitev javnega dobra
Poročilo k tej točki dnevnega reda je podala direktorica OU, ga. Štarkl in povedala, da je
občina prejela vlogo g. Anderlič Franca za ukinitev poti, ki fizično več ne obstaja, je pa še
vedno vpisana v zemljiški knjigi. Glede na to, da v vlogi navedena nepremičnina dejansko več
ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, je s tem zadoščeno
vsebinskim pogojem ukinitve.
V razpravi, ki je sledila, je g. J. Novak menil, da je v občini še veliko takih primerov in s tem
možnosti za večje število podobnih vlog. Pri obravnavi takih vlog je treba biti pozoren na to,
da gre lahko za služnost tudi lastnikov drugih parcel, zato bi bilo treba z namenom, da se
ukinja določena služnost pred odločanjem na občinskem svetu obvestiti javnost. Pri tem je g.
Pavlič opozoril, da je bilo na eni od predhodnih sej dogovorjeno, da se v odločanje
občinskemu svetu posredujejo le predhodno preverjene vloge. Predlagal je še, da se v bodoče

nameravane ukinitve služnosti objavijo v občinskem glasilu Razgledi z namenom, da občani
lahko v določenem roku vložijo pripombe.

Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 230
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 759/9 – pot v izmeri 795m2 k.o.
Zbure.
2.člen
Nepremičnina navedena v 1. členu tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se
odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka k.o. Zbure, ter se za njo v isti k.o. odpre novi vložek,
nato pa se pri njej 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.
(10 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 231
Vse prispele vloge se pred predložitvijo v obravnavo Občinskemu svetu objavijo v
občinskem glasilu Razgledi in na internetni strani Občine Šmarješke Toplice, in sicer
dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 7. Točki
Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, občino Šmarješke
Toplice in Občino Straža na dan 31.12.2006
Županja je prisotne seznanila z vsebino Sporazuma o razdelitvi premoženja med navedenimi
občinami in povedala, da je podpis tega sporazum plod dolgotrajnih in trdih pogajanj, pri
katerih so s strani OŠT poleg županje sodelovali še g. Zupančič, g. Selak in g. Zorko. Tudi g.
Zupančič je podpis sporazuma označil za velik uspeh, saj so bila razhajanja med občinami

velika in možnosti uspešnega zaključka pogajanj večkrat vprašljive. G. Pavlič je čestital za
uspešen zaključek pogajanj in podpis sporazuma.
Svetniki so sprejeli sklep
S k l e p št. 232
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z vsebino Sporazuma o razdelitvi
premožen ja med Mestno občino Novo mesto, Občino Šmarješke Toplice in Občino
Straža na dan 31.12.2006.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Razno
8.1. Vprašanja in pobude:
Obveznosti krajevnih skupnosti
G. Pavliča je zanimalo, kako je s prenosom obveznosti bivših krajevnih skupnosti na dan
31.12.2006 po doseženem oz. podpisanem sporazumu o delitvi premoženja med MO NM,
Občino Šmarješke Toplice in Straža. Županja je pojasnila, da vse obveznosti skladno z 7.2.
točko tega sporazuma prevzame Mestna občina Novo mesto. Hkrati pa je pojasnila, da
naknadno najdene obveznosti, ki se pojavijo pri posamezni nepremičnini in pripadajoče
pravice, prevzame občina, ki postane lastnica nepremičnine. Zato se bo vsak tak primer
reševal posamično, kajti določene zadeve bodo bremenile MO NM, druge pa OŠT.
Obvoznica Šmarjeta
G. Gregorčič je odprl vprašanje izgradnje obvoznice v Šmarjeti in v nadaljevanju podal
kronologijo izvedenih aktivnosti oz. razprav in sprejetih sklepov na sejah občinskega sveta v
zvezi s to problematiko. Tako je povedal, da je občinski svet na skupaj 18 sejah to
problematiko obravnaval na 13 sejah, torej le na petih ne, in sicer – na 3. seji februarja 2007 je
bila imenovana ekipa, ki bo spremljala aktivnosti na tem projektu; na 4. seji je bilo
ugotovljeno, da ni zadržkov glede razlastitev; na 5. seji – informacija, da bo razlastitev
izvedena v maju leta 2007; 7. seja – razlastitev Goloba; 8. seja – pritisk s strani g. Gregorčiča
in nekaterih svetnikov glede realizacije tega projekta; 9. seja – zavrnjeno gradbeno
dovoljenje; 11. seja – zagotovilo, da bo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje; 14. seja –
podana podrobna informacija o poteku aktivnosti na projektu ; 15. seja – kronološki pregled
dogodkov; 17. seja – dodatno angažiranje odvetniške pisarne. V nadaljevanju je povedal, da je
bil s strani predsednika civilne iniciative g. Štuklja obveščen, da situacija ni optimistična, saj
konec tega leta poteče razlastitveni rok, zaradi česar lahko projekt pade in vprašal županjo ali
je informacija točna.
Županja je odgovorila, da je informacija točna in svetnike seznanila z vsebino razgovorov na
sestanku, ki je potekal s predstavniki Direkcije RS za ceste, Upravne enote Novo mesto,

civilne iniciative ter Občine. Povedala je, da je bilo delno gradbeno dovoljenje pridobljeno
konec aprila 2008, avgusta je bila nanj vložena pritožba, konec oktobra dana informacija, da
je treba dopolniti projektno dokumentacijo in da bo v začetku decembra ponovno vložena
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
Projekt odvodnjavanja pri PGD Šmarjeta
G. Gregorčič je povedal, da so gasilci PGD Šmarjeta izvedli projekt odvodnjavanja, pri čemer
je zmanjkalo 6.000 € finančnih sredstev in predlagal, da OŠT sofinancira omenjena
opravljena dela še v letošnjem letu. Županja je povedala, da sredstev za te namene v
proračunu za 2008 ni na voljo, da pa so predvidena v proračunu za 2009 in jih bo občina
lahko nakazala že v začetku naslednjega leta, če bo proračun pravočasno sprejet oz. potrjen in
predlagala, naj PGD Šmarjeta Občini pošlje vlogo.
Poškodovan hodnik za pešce v Beli Cerkvi
G. Jordan je opozoril, da je pločnik v Beli Cerkvi, zgrajen pred 2 leti, poškodovan. Zanimalo
ga je, če je ta objekt še v garanciji. Županja je predlagala, da g. Zorman pri g. Zorku Gregorju,
ki ima podatke od KS, to preveri.

Županja se je svetnikom in svetnici zahvalila za udeležbo in sejo ob 21. uri zaključila.

Številka: 032-0015/2008-8
Datum: 2.12.2008

Zapisala
Lidija Radkovič

Županja
mag. Bernardka Krnc

