OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISNIK
31. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 18. februarja 2010, ob 18.00 uri v dvorani Družbenega doma
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66

Sejo je odprla 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. uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da nihče od članov
občinskega sveta ni opravičil izostanka na seji in da je na seji prisotnih vseh 11 članov
občinskega sveta od skupno 11 ter da je občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika
sklepčen in lahko začne z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Pavel Zupančič, Jože Novak, Renata Majcen, Franci Anderlič, Franci Novak, Franc
Gregorčič, Aleksander Durič, mag. Marjan Hribar, Aleksander Pavlič, Ivan Jordan,
Vladimir Petrovič
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU,
Damjana Stopar, finančnica OU,
Tomaž Ramovš, svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
g. Istok Zorko, predstavnik Komunale Novo mesto, d.o.o.,
Občani in predstavniki medijev.

Članica in člani občinskega sveta so gradivo dnevnega reda prejeli z vabilom na sejo,
naknadno po pošti pa še zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 26.1.2010 ter
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva – skrajšani postopek kot
predlog za novo točko dnevnega reda. Na mizo na sami seji so člani občinskega sveta
prejeli pisna pojasnila županje na prejete predloge in pripombe iz javne razprave
Predloga proračuna občine za leto 2010, ki se nanašajo na 5. točko predlaganega
dnevnega reda.
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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
odločal o določitvi dnevnega reda 31. redne seje občinskega sveta, in sicer najprej o
predlogu za dopolnitev dnevnega reda z novo 6. točko, to je Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva – skrajšani postopek, s tem, da se ostali dve
točki predlaganega dnevnega reda preštevilčita in sprejel naslednja sklepa:
S k l e p št. 340
POTRDI SE
predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo 6. točko, to je Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
– Medobčinskega inšpektorata in redarstva – skrajšani postopek, s tem, da se
ostali dve točki predlaganega dnevnega reda preštevilčita.
(11 ZA, 0 PROTI)
in
S k l e p št. 341
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
celotni
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta;
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke
Toplice – 2. obravnava;
4. Predlog Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice – 1. obravnava;
5. Predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010;
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in
redarstva – skrajšani postopek;
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
8. Razno
(11 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta
Člani občinskega sveta so predlog zapisnika 30. redne seje prejeli naknadno po pošti.
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Na zapisnik 30. redne seje je svetniki mag. Hribar podal pripombo na pomanjkljivo
zapisano razpravo k 10. točki dnevnega reda glede predloga nakupa parcele št. 424/19,
k.o. Družinska vas in povedal, da je v razpravi poudaril, da obžaluje, a ne obsoja, da se
je Občina z zamudo odzvala v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo
na tej parceli.
Ga. Majcen je opozorila, da v sklepu št. 332 pod točko 7 manjkata besedi »povišanje
cen«.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 342
POTRDI SE
zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
26.1.2010 z upoštevanjem obeh podanih pripomb.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice –
2. obravnava
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice so člani
občinskega sveta obravnavali na 30. redni seji dne 26.1.2010 in podali pripombo oz.
pobudo na 5. in 10. člen predloga Odloka glede spremembe karakteristik območij, ki jih
mora občina oskrbovati s pitno vodo. Dodatno obrazložitev je svetnikom podal
predstavnik predlagatelja predloga odloka, g. Istok Zorko iz podjetja Komunala Novo
mesto, d.o.o. in povedal, da novi predlog vsebuje dopolnitev 5. člena predloga s tretjim
odstavkom, v katerem je opredeljen namen, da bo občina tudi na ostalih območjih (ne
glede na gostoto poseljenosti prebivalcev na km2), zagotavljala oskrbo s pitno vodo.
Pobuda je bila vezana na območje Vinjega vrha.
Manjši tehnični popravek vsebuje tudi 22. člen predloga odloka.
V razpravi, ki je sledila, je g. Novak Jože predlagal, naj se v besedilu predloga besedo
»lahko« nadomesti z »mora«, a je županja povedala, da bi bilo to v nasprotju z
zakonom, ki je podlaga za Odlok in da je beseda »lahko« ustreznejša. Ga. Pozderec je
povedala, da smo v primeru, ko zvišujemo standard, izven zakona.
Svetniki so po končani razpravi sprejeli
S k l e p št. 343
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Šmarješke Toplice v 2. obravnavi.
K 4. točki
Predlog Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice – 1. obravnava
Predlog Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Šmarješke Toplice je članom občinskega sveta predstavil g. Ramovš in
povedal, da je namen odloka urediti delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Šmarješke Toplice in omogočiti razvijanje in uveljavljanje ukrepov za
večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v
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cestnem prometu na območju Občine Šmarješke Toplice. Razlog za sprejem odloka je
v dejstvu, da imajo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Šmarješke Toplice mandat od leta 2008, delovanje Sveta pa ni bilo ustrezno
zakonodajno pokrito. Namreč od Mestne občine Novo mesto se je odcepila Občina
Šmarješke Toplice in stari Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto, ki ureja delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ni usklajen z
novim Zakonom o varnosti cestnega prometa -1 po spremembi 22. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP – 1).
V nadaljevanju je g. Ramovš predstavil še vsebino predloga Odloka po posameznih
členih ter posebej izpostavil 22. člen ZVCP-1, ki opredeljuje naloge občinskega sveta.
Na podano obrazložitev predloga Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice – 1. obravnava prisotni člani
občinskega sveta niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 344
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o ustanovitvi in
delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke
Toplice (v 1. obravnavni).
(11 ZA, 0 PROTI)
Ker na predlog odloka ni bilo pripomb, je županja skladno z 2. odstavkom 98. člena
Poslovnika občinskega sveta predlagala, da se združita obe obravnavi in svetniki so
sprejeli
S k l e p št. 345
Skladno z 2. odstavkom 98. člena Poslovnika občinskega sveta se glede
odločanja o obravnavi in sprejemu Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice združita obe
obravnavi.
(11 ZA, 0 PROTI)
ter
S k l e p št. 346
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o ustanovitvi in
delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke
Toplice (v 2. obravnavi).
(11 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
Županja je povedala, da članom občinskega sveta po opravljeni javni razpravi, ki je
potekala od vključno 27.1.2010 do vključno 12.2.2010 v obravnavo posreduje Predlog
proračuna občine za leto 2010 z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne
finance. Povedala je, da so bili 3.2.2010 sklicani tudi vsi pristojni odbori (za proračun in
finance, za razvoj in odbor za družbene dejavnosti), ki na predlog proračuna niso podali
nobenega amandmaja. Člani odborov so se seznanili tudi z amandmajem, ki ga je
predložila županja in je bil svetnikom posredovan v gradivu.
Županja je v nadaljevanju povedala, da sta bili na predlog Proračuna za leto 2010
podani dve pripombi oz. predloga, ki sta ju podala Vaški odbor Šmarjeta dne 12.2.2010,
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in sicer ureditev celotne cestne infrastrukture v neposredni okolici OŠ Šmarjeta,
ureditev centra Šmarjeta, izgradnja obvoznice, ureditev centralnega pokopališča
Šmarjeta (pločnik, javna razsvetljava, parkirni prostor, preureditev mrliške vežice),
dokončanje investicije večnamenskega doma v Šmarjeti ter Športno društvo Šmarjeta,
prav tako 12.2.2010, predlog sofinanciranja izgradnje večnamenskega prireditvenega
prostora na parc. št. 2501/, k.o. Gorenja vas. Oba predloga oz. pripombe so bile
svetnikom posredovane v gradivu.
Na predlog Proračuna za leto 2010 so bili pravočasno vloženi amandmaji, in sicer:
- amandma številka 1, ki ga je vložila županja, dne 3.2.2010;
- amandma št. 2, ki ga je vložila Svetniška skupina za razvoj občine
Šmarješke Toplice, dne 15.2.2010;
- amandma št. 3, ki ga je vložila Svetniška skupina za razvoj občine
Šmarješke Toplice, dne 15.2.2010;
- amandma 1, ki so ga vložili člani občinskega sveta, dne 16.2.2010;
- amandma 2, ki so ga vložili člani občinskega sveta, dne 16.2.2010;
- amandma 3, ki so ga vložili člani občinskega sveta, dne 16.2.2010;
- amandma 4, ki so ga vložili člani občinskega sveta, dne 16.2.2010.
Vsi amandmaji, pripravljeni po načelu ravnovesja med proračunskimi prejemki in izdatki
so bili predloženi v obliki kopij svetnikom na klop.
Županja je v nadaljevanju prebrala prejete amandmaje in podala svoja mnenja na
posamezen amandma ter povedala, da kot županja ne vlaga na noben prejet amandma
svojega amandmaja.
Pred pričetkom glasovanja je g. Zupančič predlagal 5 minutni odmor za posvetovanje
Svetniške skupine za razvoj Občine, kar je bilo sprejeto. Po prekinitvi se je seja ob
18.30 uri nadaljevala.
Županja je v nadaljevanju predlagala glasovanje o posameznem vloženem amandmaju
in sicer glede na čas prejetja posameznega amandmaja, kot sledi:
Amandma številka 1
Na proračunski postavki06007 – Plače delavcev občinske uprave naj se na kontu
400000 – Osnovne plače poveča višina sredstev iz predlaganih 139.000 € na 147.374
€. Dodatna sredstva v višini 8.374 € na proračunski postavki 06007- Plače delavcev
občinske uprave naj se na kontu 400000 – Osnovne plače zagotovijo iz proračunske
postavke 13022 – Urejanje in čiščenje javnih površin.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 347
Sprejme se amandma številka 1.
Na proračunski postavki06007 – Plače delavcev občinske uprave naj se na kontu
400000 – Osnovne plače poveča višina sredstev iz predlaganih 139.000 € na
147.374 €. Dodatna sredstva v višini 8.374 € na proračunski postavki 06007- Plače
delavcev občinske uprave naj se na kontu 400000 – Osnovne plače zagotovijo iz
proračunske postavke 13022 – Urejanje in čiščenje javnih površin.
(11 ZA, 0 PROTI)
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Amandma št. 2
Pri proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjete naj se na kontu 420804 –
načrti in druga projektna dokumentacija poveča višina sredstev iz predlaganih 30.000 €
na 55.000 €. Dodatna sredstva v višini 25.000 € na proračunski postavki 16005 –
Ureditev središča Šmarjeta, konto 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija se
zagotovijo iz proračunske postavke 16001 – ureditev središča Šmarjeških Toplic –
10.000 €, iz proračunske postavke 16004 – Prostorski dokumenti – 10.000 € in iz
proračunske postavke 16042 – Poslovno storitvena cona Dolenje Kronovo – 5.000 €.
Mnenje županje na predlagani amandma je negativno. Strinja se, da je treba urediti
jedro Šmarjete in veliko aktivnosti na tem področju že teče. V proračunu predvidenih
30.000 € pa zadošča za pripravo OPPN za Šmarjeto, ki bo sledila po sprejetju OPN.
Nelogično pa je, da Svetniška skupina za razvoj Občine v predlogu »jemlje« sredstva iz
predlaganih proračunskih postavk, ki bosta tako na 0 in občinska uprava ne more
začeti z nobenimi aktivnostmi na teh dveh področjih.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 348
Sprejme se amandma št. 2.
Pri proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjete naj se na kontu
420804 – načrti in druga projektna dokumentacija poveča višina sredstev iz
predlaganih 30.000 € na 55.000 €. Dodatna sredstva v višini 25.000 € na
proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjeta, konto 420804 – načrti in
druga projektna dokumentacija se zagotovijo iz proračunske postavke 16001 –
ureditev središča Šmarjeških Toplic – 10.000 €, iz proračunske postavke 16004 –
Prostorski dokumenti – 10.000 € in iz proračunske postavke 16042 – Poslovno
storitvena cona Dolenje Kronovo – 5.000 €.
(6 ZA, 4 PROTI)
Amandma št. 3
Pri proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjete naj se na kontu 420804 –
načrti in druga projektna dokumentacija poveča višina sredstev iz predlaganih 30.000 €
na 55.000 €. Dodatna sredstva v višini 25.000 € na proračunski postavki 16005 –
Ureditev središča Šmarjeta, konto 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija se
zagotovijo iz proračunske postavke 16001 – ureditev središča Šmarjeških Toplic –
10.000 €, iz proračunske postavke 16004 – Prostorski dokumenti – 10.000 € in iz
proračunske postavke 16042 – Poslovno storitvena cona Dolenje Kronovo – 5.000 €.
Županja je ugotovila, da gre za popolnoma identičen amandma prejšnjemu in povedala,
da je bil vlagatelj o tem obveščen. Takega amandmaja županja ne more dati na
glasovanje, ker bi na predmetnih postavkah nastal minus, kar je po zakonu o javnih
financah nedopustno. G. Zupančič je nato povedal, da predlagatelj, to je Svetniška
skupina za razvoj Občine ta amandma umika.
Svetniki so soglasno sprejeli
S k l e p št. 349
Člani občinskega sveta se strinjajo, da se amandma št. 3 umakne in se o njem ne
glasuje.
(11 ZA, 0 PROTI)
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Amandma 1
V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda sredstva na
proračunsko postavko 18056, konto 402199 – Ureditev otroškega igrišča za prosti čas –
proračunska postavka naj predstavlja vrednost 2.000 €.
V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda nova proračunska
postavka – Sofinanciranje glasbene kulture, ki naj predstavlja vrednost 4.000 €.
Sredstva naj se na novi proračunski postavki prerazporedijo iz proračunske postavke
18057 – Sofinanciranje vrhunskega športa, konto 411908.
Na ta amandma je dala županja pozitivno mnenje, ker meni, da talentov na glasbenem
področju ne smemo zanemarjati in da se naj šport in glasbena kultura v občini
enakomerno razvijata.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 350
Sprejme se amandma 1.
V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda sredstva na
proračunsko postavko 18056, konto 402199 – Ureditev otroškega igrišča za prosti
čas – proračunska postavka naj predstavlja vrednost 2.000 €.
V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda nova
proračunska postavka – Sofinanciranje glasbene kulture, ki naj predstavlja
vrednost 4.000 €. Sredstva naj se na novi proračunski postavki prerazporedijo iz
proračunske postavke 18057 – Sofinanciranje vrhunskega športa, konto 411908.
(11 ZA, 0 PROTI)
Amandma 2
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
20.000 €. Dodatna sredstva v višini 20.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 13004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, konto 420402.
Županja se je strinjala, da je na proračunski postavki - Nakup zemljišč potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, saj predlagana v proračunu ne bodo zadoščala za vse
nakupe, ki bi jih radi opravili na predlog vseh pobud svetnikov, podanih na predhodnih
sejah, zato je amandma dala na glasovanje.
Svetniki niso sprejeli
S k l e pa št. 351
Amandma 2
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
20.000 €. Dodatna sredstva v višini 20.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 13004 – Investicije in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest, konto 420402.
(5 ZA, 6 PROTI)
Amandma 3
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
20.000 €. Dodatna sredstva v višini 20.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 18032 – Investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov za društva, konto 431000.
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Gre za amandma, ki povečuje sredstva za nakup zemljišč, zato mu je županja izrazila
pozitivno mnenje in ga dala na glasovanje, ker je bil pravilno in pravočasno vložen.
Svetniki niso sprejeli
S k l e pa št. 352
Amandma 3
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
20.000 €. Dodatna sredstva v višini 20.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 18032 – Investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov za društva, konto 431000.
(5 ZA, 6 PROTI)
Amandma 4
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
10.000 €. Dodatna sredstva v višini 10.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 16005 – Ureditev središča Šmarjeta, konto 420804.
Županja je k temu amandmaju tudi podala pozitivno mnenje, ker povečuje sredstva za
nakup zemljišč, vendar pa vsebinsko amandma ni sprejemljiv, ker jemlje sredstva za
ureditev Šmarjete, za kar Svetniška skupina za razvoj daje dodatna sredstva. Ker je bil
amandma pravilno in pravočasno vložen, da je županja dala na glasovanje.
Svetniki niso sprejeli
S k l e pa št. 353
Amandma 4
Na proračunski postavki 16027 – Nakup zemljišč naj se poveča višina sredstev za
10.000 €. Dodatna sredstva v višini 10.000 € na proračunski postavki 16027 se
zagotovijo iz proračunske postavke 16005 – Ureditev središča Šmarjeta, konto
420804.
(5 ZA, 6 PROTI)
Županja je v nadaljevanju ugotovila, da je proračun medsebojno usklajen po delih in
glede prihodkov in odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog Občine v
skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. V nadaljevanju je županja ugotovila, da so
svetniki sprejeli naslednje amandmaje:
Amandma številka 1 –
Na proračunski postavki06007 – Plače delavcev občinske uprave naj se na kontu
400000 – Osnovne plače poveča višina sredstev iz predlaganih 139.000 € na
147.374 €. Dodatna sredstva v višini 8.374 € na proračunski postavki 06007- Plače
delavcev občinske uprave naj se na kontu 400000 – Osnovne plače zagotovijo iz
proračunske postavke 13022 – Urejanje in čiščenje javnih površin.
Amandma št. 2 Pri proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjete naj se na kontu
420804 – načrti in druga projektna dokumentacija poveča višina sredstev iz
predlaganih 30.000 € na 55.000 €. Dodatna sredstva v višini 25.000 € na
proračunski postavki 16005 – Ureditev središča Šmarjeta, konto 420804 – načrti in
druga projektna dokumentacija se zagotovijo iz proračunske postavke 16001 –
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ureditev središča Šmarjeških Toplic – 10.000 €, iz proračunske postavke 16004 –
Prostorski dokumenti – 10.000 € in iz proračunske postavke 16042 – Poslovno
storitvena cona Dolenje Kronovo – 5.000 €.
Amandma 1 V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda sredstva na
proračunsko postavko 18056, konto 402199 – Ureditev otroškega igrišča za prosti
čas – proračunska postavka naj predstavlja vrednost 2.000 €.
V proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 naj se doda nova
proračunska postavka – Sofinanciranje glasbene kulture, ki naj predstavlja
vrednost 4.000 €. Sredstva naj se na novi proračunski postavki prerazporedijo iz
proračunske postavke 18057 – Sofinanciranje vrhunskega športa, konto 411908.
Županja je ugotovila, da je proračun za leto 2010 usklajen in ga je kot celoto dala na
glasovanje. Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 354
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Proračun Občine Šmarješke
Toplice za leto 2010 z naslednjimi sestavinami:
I.
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA
LETO 2010,
II.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA,
III.
POSEBNI DEL PRORAČUNA,
IV.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV,
V.
OBRAZLOŽITEV:
- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov,
VI.
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA
PREMOŽENJA,
VII. FINANČNI NAČRT JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ,
VIII. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE,
IX.
KADROVSKI NAČRT,
X.
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE,
XI.
PRIMERJAVA VEČJIH PROJEKTOV IN INVESTICIJ 2009 IN 2010 Z
INDEKSOM,
XII. PREDLOG PRIORITETNE LISTE INESTICIJ V KANALIZACIJO IN
VODOOSKRBO,
XIII. MERILA ZA PRIORITETNO LISTO ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OBČINSKIH CEST.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva –
skrajšani postopek
Direktorica občinske uprave, ga. Pozderec je prisotnim pojasnila razloge za obravnavo
in sprejem predlaganega odloka. Povedala je, da imamo z Občino Šentjernej in
Kostanjevica na Krki ustanovljen organ skupne občinske uprave – medobčinski
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inšpektorat in redarstvo. Skupna občinska uprava je bila ustanovljena z odlokom o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Dne 16.12.2009 smo prejeli predlog Občine Šentjernej za sprejem sprememb in
dopolnitev predmetnega odloka. Razlog je uskladitev akta z zakonom o lokalni
samoupravi na podlagi okrožnice Službe Vlade RS za lokalno samoupravo.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 355
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva po
skrajšanem postopku.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. G. Zupančiča je zanimalo, kako je s koncesnino za izkoriščanje termalnih virov.
2. Mag. Hribar se je ponudil v pomoč oz. se je pripravljen s pooblastilom županje udeležiti
kakšnega dogodka (v Ljubljani), na katerem je treba zagotoviti prisotnost predstavnika
Občine.
G. Gregorčič je sejo zapustil ob 19.03 uri.

K 7. točki
Razno
Na koncu seje so nekateri svetniki izrazili nezadovoljstvo glede poteka sprejemanja Proračuna
občine za leto 2010.
Županja je na koncu seje še napovedala 32. redno sejo občinskega sveta, ki bo v torek, 30.
marca 2010.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Zapisnik ima deset (10) strani.
Na podlagi prvega odstavka 68. člena poslovnika se o delu na seji občinskega sveta vodijo
zvočni zapisi; v pisnem zapisniku seje se navedejo glavni poudarki posameznega govornika.
Štev.: 032-0002/2010 - 11
Datum: 15.03.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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