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

ZAPISNIK
33. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 20. aprila 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 je na seji prisotnih 10
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, Franc Gregorčič, Vladimir Petrovič, Ivan Jordan, Renata Majcen,
Franci Anderlič, Franci Novak, Aleksander Durič, mag. Marjan Hribar, Aleksander Pavlič
Odsotni:
b) člani občinskega sveta:
Jože Novak
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
Nataša Rajak, inšpektorica MIR,
Maja Juntez, redarka MIR,
Liljana Jankovič, ACER,
Irena Selak, ACER,
Radovan Nikić, ACER,
Občani in predstavniki medijev.
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Članica in člani občinskega sveta so gradivo dnevnega reda prejeli z vabilom na
sejo, naknadno po pošti pa še gradivo:
- k točki 2 predlaganega dnevnega reda: zapisnik 32. redne seje občinskega
sveta;
- k točki 5 predlaganega dnevnega reda: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarješke Toplice;
- k točki 10 predlaganega dnevnega reda: Posamični program upravljanja –
predlog nakupa parcel št. 277/1 in dela 676/1, obe k.o. Družinska vas;
- k točki 11 predlaganega dnevnega reda: Posamični program upravljanja –
prodaja parcele št. 359/3, k.o. Družinska vas (delež 31/39 – avtocesta);
Na mizo na sami seji pa so svetniki prejeli k točki 9 predlaganega dnevnega reda še
nekatera popravljena stališča do pripomb iz prve javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
OPN.
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 33. redne seje občinskega sveta in sprejel
S k l e p št. 369
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 32. redne seje občinskega sveta;
3. Medobčinski inšpektorat in redarstvo – Poročilo za leto 2009;
4. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine
Šmarješke Toplice – 1. obravnava;
5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2010 v Občini Šmarješke Toplice;
6. Zaključni račun Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009;
7. Cenika za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice;
8. Sklep o cenah za pomoč na domu in seznanitev s Poročilom
izvajanja dejavnosti v letu 2009;
9. Seznanitev s stališči do pripomb iz prve javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine
Šmarješke Toplice;
10. Posamični program upravljanja – predlog nakupa parcel št. 277/1
in dela 676/1, obe k.o. Družinska vas;
11. Posamični program upravljanja – prodaja parcele št. 359/3,
k.o. Družinska vas (delež 31/39 – avtocesta);
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
13. Razno;
(10 ZA, 0 PROTI)
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 32. redne seje občinskega sveta
Člani občinskega sveta so predlog zapisnika 32. redne seje prejeli naknadno po pošti.
Na zapisnik 32. redne seje je svetnik mag. Hribar podal pripombo na zapis njegove
zahteve po predložitvi dopisa, s katerim je Občinska uprava na Ministrstvu za okolje in
prostor zaprosila za mnenje glede postopka sprejemanja OPN in pobudo nekaterih
članov občinskega sveta po detaljnem vpogledu v osnutek OPN pri 11. točki dnevnega
reda, kar v zapisniku ni zapisano.
V nadaljevanju je g. Gregorčič podal pripombo, da že 3 do 4 mesece čaka na odgovor
Občinske uprave glede uveljavljanja predkupne pravice Občine »v zgodbi Žura«.
Županja in direktorica sta pojasnili, da je to vprašanje zapisano v zapisniku (tudi v
zapisniku 30. redne seje), da pa bo odgovor dan pisno takoj, ko bo zbranih dovolj
informacij.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 370
POTRDI SE
zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
30.3.2010 z upoštevanjem podanih pripomb.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Medobčinski inšpektorat in redarstvo – Poročilo za leto 2009
Skladno z medobčinskim Sporazumom o pravicah in obveznostih do Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki,
sta bili na sejo občinskega sveta vabljeni inšpektorica Nataša Rajak in redarka Maja
Juntez, da svetnikom poročata o delu v letu 2009.
Leto 2009 je zanju začetno leto delovanja. V nadaljevanju sta vsaka za svoje področje
dela poročali o izvedenih aktivnostih na področju delovanja medobčinskega
inšpektorata in redarstva vseh treh občin.
Ob 18.30 se je seji pridružil tudi svetnik g. Jože Novak.
V razpravi, ki je sledila, je g. Duriča zanimalo ali je izpust iz greznic prvinsko v njuni
pristojnosti. Ga. Rajak je povedala, da za vsak primer posebej pri Komunali preveri, ali
se izvaja praznenje greznic skladno s programom, kršitelja v primeru razlivanja pa
opozori, da odpravi nepravilnosti. Sicer pa morajo biti greznice grajene propustno,
ponikovalno.
G. Petrovič je pohvalil preventivno delo inšpektorata in redarstva in izpostavil vprašanje
razlivanja gnojnice, onesnaževanja cest oz. očiščenju le-teh po oranju njiv. Ga. Rajak je
povedala, da je razlivanje gnojnice dovoljeno po 15.2. pod pogojem, da se to opravi dva
dni pred dežjem. G. Petrovič je podal pobudo, naj se prouči zakonodajo, ki ureja to
področje (razlivanje gnojnice) in predlagal, da kot turistična občina zakonodajo
prilagodimo našim razmeram oz. podamo pobude za spremembo zakona.
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G. Durič je izpostavil vprašanje glede plakatnih mest, ki jih v občini ni, sprejet pa je
odlok o plakatiranju. Ga. Pozderec je povedala, da trenutno v proračunu za ureditev
tega vprašanja ni finančnih sredstev, kar pa bo treba urediti z rebalansom proračuna.
G. Hribarja je zanimalo ali je inšpektorica že ukrepala glede oddajanja sob »na črno«
v občini. Ga. Rajak je povedala, da bodo v občini izvedli preventivni akciji tako glede
plakatiranja kot oddajanja sob »na črno«, nato pa bo sledil naključni nadzor.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 371
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki, za leto 2009, za območje občine Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine
Šmarješke Toplice – 1. obravnava
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Odlok je bil sprejet za izvedbo lokalnih
volitev, ki so bile leta 2006.
Ker je bil Občinski svet Občine Šmarješke Toplice po navedenem odloku izvoljen in
deluje kot organ samostojne občine, je v njegovi pristojnosti nov odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice.
Občinska uprava predlaga enako oblikovane volilne enote z enakim številom voljenih
članov občinskega sveta kot v do sedaj veljavnem odloku. Volilne enote so oblikovane
tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, prav
tako pa so volilne enote identične z območji vaških odborov.
Cilj sprejema odloka je določitev sistema volitev in volilnih enot ter števila članov
občinskega sveta ter volitev župana. Načela odloka so skladna z Zakonom o lokalnih
volitvah.
G. Zupančič je odprl razpravo in povedal, da predloga ne bo podprl, ker ni skladen z
Zakonom o lokalni samoupravi, ki predvideva, da ima Občina, katere Občinski svet šteje
do 11 članov, večinski volilni sistem. Danes se je situacija spremenila, Občina
Šmarješke Toplice šteje več kot 3000 prebivalcev, zato je v Občinskem svetu lahko od
12 do 15 svetnikov, voljenih po proporcionalnem volilnem sistemu. Predlagal je, naj ima
novi občinski svet občine 12 članov, voljenih po proporcionalnem volilnem sistemu in
samo eno volilno enoto. Tudi mag. Hribar je menil, da bi bili svetniki, voljeni po
proporcionalnem volilnem sistemu bolj neodvisni od svojega ožjega (domačega) okolja.
G. Jordan je predlagal večinski volilni sistem in menil, da želijo ljudje na volilnem lističu
ime in priimek osebe, oz. voliti človeka in ne stranko, tudi g. Durič in ga. Majcen sta
izrazila mnenje, naj se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu vsaj še en
mandat. G. J. Novak je menil, da ni bistvene razlike glede volilnega sistema, saj se
stranke potrudijo za primerne kandidate, po proporcionalnem sistemu pa potekajo tudi
parlamentarne volitve. G. Petrovič je menil, da je čas, da je čas, da svetnik »misli za
celo občino«, odgovorno za vse občane in naj se preseže lokalni interes.
Ga. Pozderec je povedala, da bodo volitve izvedene tako, kot bodo svetniki izglasovali
in poudarila, da občani po proporcionalnem sistemu volijo liste in volivci pravzaprav do
zaključka volitev ne vedo – koga volijo, medtem ko večinski volilni sistem omogoča
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izbiro kandidata na listi z imenom in priimkom. Povedala je še, da sedaj en svetnik
»pokriva« približno 530 prebivalcev, kar je dobra razporeditev in priporočljivo je, da bi
se število svetnikov glede na recesijo ne povečevalo. Načeloma se volilnega sistema ne
spreminja »kar tako«, še posebej je proporcionalni sistem vprašljiv za majhne občine,
kar naša je, a bomo volitve pripravili, kot bodo svetniki izglasovali, je še poudarila ga.
Pozderec.
Županja je v nadaljevanju povedala, da je v pripravi nova zakonodaja o lokalni
samoupravi, prav zaradi velikega števila majhnih občin v Sloveniji (110 občin z manj kot
5000 prebivalcev).
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 372
Lista za razvoj Občine Šmarješke Toplice predlaga, da se volitve izvede po
proporcionalnem volilnem sistemu z eno volilno enoto in z 12 člani občinskega
sveta.
(6 ZA, 5 PROTI)
in zavrnili
S k l e p št. 373
Občinski svet sprejme Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(5 ZA, 6 PROTI)
K 5. točki
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010
v Občini Šmarješke Toplice
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 je
svetnikom predstavila direktorica OU, ga. Pozderec in povedala, da je le-ta pripravljen
na podlagi zakona o volilni in referendumski kampanji, po katerem lokalna skupnost
določi višino stroškov volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ter
višino delne povrnitve stroškov organizatorjem volilne kampanje.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 374
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki

Zaključni račun Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Županja je podala v razpravo in potrditev Zaključni račun proračuna za leto 2009.
Gradivo so svetniki prejeli že na seji, 30.3.2010, na klop.

5

Prihodki v letu 2009 so bili realizirani v višini 98,7% in odhodki v višini 87,8% glede na
veljavni proračun. Planirani projekti v letu 2009 so bili uspešno začeti, nekateri se
nadaljujejo tudi v letu 2010.
Zaključni račun je obravnaval Nadzorni odbor, ki daje pozitivno mnenje in predlaga
občinskemu svetu sprejem realizacije zaključnega računa proračuna za leto 2009. Prav
tako je zaključni račun obravnaval tudi Odbor za proračun in finance, ki občinskemu
svetu prav tako predlaga sprejem dokumenta.
V nadaljevanju je podrobneje zaključni račun za leto 2009 predstavila finančnica OU,
ga. Stopar Damjana.
V razpravi, ki je sledila je g. Petrovič pohvalil predstavitev zaključnega računa in
izpostavil neuspešno črpanje finančnih sredstev iz drugih javno finančnih inštitucij, le 10
%, kar je zelo malo, če se primerjamo z nam primerljivo sosednjo občino.
Mag. Hribar je menil, da je naloga občinskega sveta spremljati skladnost in zakonitost
realizacije glede na planirano in opozoril na ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru iz
zapisnika nadzornega odbora ter vprašal, kako v teh primerih ukrepa Občinska uprava
in ali kdo preveri ceno na računu in ceno v sklenjeni pogodbi pred izvedbo plačila
računa. Županje je pojasnila, da se tovrstna kontrola izvaja in da je situacije potrdila
šele, ko jih je predhodno pregledal in potrdil nadzornik, s katerim je imela Občina
sklenjeno pogodbo o izvajanju nadzora.
V nadaljevanju je predsednik nadzornega odbora g. Tratar pojasnil ugotovitve pri
opravljenem pregledu izgradnje pločnika v Družinski vasi, primer Škrbina, gradnjo ceste
v Slapah. Županja in direktorica sta pojasnili, da je za omenjene primere preiskava v
teku in bo v primeru ugotovljenih nepravilnosti sprožen ustrezen postopek. G. Petrovič
je menil, da je odgovornost tudi na Občinski upravi in ne le pri nadzorniku, pomembna
je notranja kontrola. G. Tratar je predlagal skupni sestanek, na katerem bi še enkrat
pregledali sporne ugotovitve in nato ukrepali. G. Zupančič je menil, da je »izvirni greh«
pri slabem načrtovanju in predlagal, da se o sprejemu zaključnega računa odloči šele,
ko bo stroka podala svoje mnenje glede izpostavljenih projektov.
Pred glasovanjem o predlogu sklepa o potrditvi zaključnega računa za leto 2009 je ob
19.55 zaprosil za kratek odmor, da se skupina za razvoj posvetuje glede glasovanja.
Ob 20.00 uri se je seja nadaljevala.
Člani občinskega sveta so sprejeli
S k l e p št. 375
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 s pridržkom, da do junijske seje dobi
poročilo nadzornega odbora glede vseh ugotovljenih nepravilnosti.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki

Predlog cenikov za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice
Svetniki so prejeli predlog novih cenikov za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini
Šmarješke Toplice, glede na sklep iz prejšnje seje. Razlog je uskladitev cenikov z
zakonom o davku na dodano vrednost, zaradi dejstva, da je naša občina s 1.1.2010
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postala davčni zavezanec. Cene se za končnega uporabnika ne spremenijo, davek na
dodano vrednot je zajet znotraj cen.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb ali vprašanj in so sprejeli

S k l e p št. 376
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Sklep o določitvi cene najema
grobnega prostora v Občini Šmarješke Toplice in Sklep o določitvi cene najema
mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki

Sklep o cenah za pomoč na domu in seznanitev s Poročilom izvajanja
dejavnosti v letu 2009
Svetniki so prejeli predlog sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu in poročilo izvajanja te dejavnosti v letu 2009.
V nadaljevanju je ga. Martina Hočevar, višja svetovalko za družbene dejavnosti
podrobneje predstavila predlog sklepa in poročilo.
Svetniki na podano obrazložitev sklepa in poročilo niso imeli pripomb in so sprejeli

S k l e p št. 377
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu z veljavnostjo od 1.5.2010.
(10 ZA, 0 PROTI)
in

S k l e p št. 378
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom storitve
pomoč družini na domu za leto 2009.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki

Seznanitev s stališči do pripomb iz prve javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
Županja je svetnikom pojasnila, da so v gradivu in na mizo prejeli sprejeta stališča, ki jih
je podala do pripomb na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta iz prve
javne razgrnitve, ki je potekala od 16.11.2009 do 16.12.2009.
Poudarila je, da je Občinski prostorski načrt akt, s katerim bomo v Občini začrtali svojo
prihodnost. Pri sprejemanju tako pomembne odločitve sodeluje tudi država in strokovne
institucije. Izdelovanje in sprejemanje OPN tako spremlja veliko mnenj, pobud, pripomb
in tudi trenj. Na občini si prizadevamo, da bo nov OPN sprejet skladno z izhodišči
lokalnih temeljnih dokumentov in študij, s potrebami lokalnega prebivalstva in
podjetništva, na podlagi strokovnega mnenja in izhodišči državnih institucij in da bo po
obravnavi javnosti zrel za potrditev na Vladi Republike Slovenije.
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Povedala je še, da smo se na občini glede na intenzivnost dogajanja v lokalnem okolju
skupaj z izdelovalci OPN odločili, da opravimo še drugo javno razgrnitev, ki se bo
začela predvidoma v mesecu maju. K besedi je pozvala predstavnico podjetja Acer, ga.
Ljiljano Jankovič, da je prisotnim pojasnila način in postopek obravnave vseh 230
prispelih pripomb, ki so bile podane na predlog OPN. Ga. Jankovič je povedala, da so
bile vse pripombe in pobude pregledane in oblikovana stališča, pri čemer so bila
upoštevana merila o omejitvah v prostoru, s katerimi so bili vlagatelji pripomb oz. pobud
tudi seznanjeni.
V razpravi, ki je sledila, je g. Gregorčič poudaril, da svetniki niso bili sokreatorji tega
temeljnega dokumenta, pomembnega za razvoj občine, ki pa naj bi ga potrdili, a imajo
pri tem pomisleke, saj ta dokument slabo poznajo in pri tem izpostavil projekt v
Klevevžu, obrtno cono Kronovo, avto kamp Domen, zazidljiv kompleks v Šmarjeških
Toplicah, K4, pokopališče oz. parkirni prostori pri pokopališču v Šmarjeti. Podal je
predlog, naj se organizira prostorsko konferenco, na kateri naj se ponovno prouči
zavrnjene pobude in predloge. G. Perovič podpira idejo o prostorski konferenci in meni,
da je dialog nujen, pri čemer je posebej poudaril, da bi bilo treba pri prostorskem
načrtovanju nujno upoštevati tudi socialo demografske elemente. Županja je povedala,
da je bila predstavitev tega dokumenta umeščena na decembrsko sejo občinskega
sveta, a so svetniki izglasovali umik te točke z dnevnega reda. G. Petrovič in mag.
Hribar sta opozorila, da o tako pomembnem dokumentu razpravljati le na sejah
občinskega sveta ni dovolj in ponovno sta pozvala, naj se organizira prostorska
konferenca. G. Novak J. je pripomnil, da je bil na seji občinskega sveta sprejet sklep, da
se svetnikom OPN pripravi v pisni obliki, a ga niso dobili. Županja je povedala, a je bil
OPN cel mesec objavljen na PISU.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 379
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se organizira
prostorska konferenca, na katero se povabi člane in članico Občinskega sveta,
pripravljavca dokumenta OPN, predstavnike Občinske uprave, nosilce
gospodarske in drugih dejavnosti v prostoru in se pritožbe malega človeka še
enkrat prouči ter najde ustrezne rešitve.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 10. točki

Posamični program predloga nakupa nepremičnega premoženja:
dela parcele št. 676/1 in parcele št. 277/1, obe k.o. Družinska vas
V gradivu so svetniki prejeli posamični program predloga nakupa za dve parceli, ki bi jih
Občina Šmarješke Toplice v prihodnosti potrebovala za potrebe izgradnje okoljske
infrastrukture in skupnih komunalnih komunikacij v bodoči obrtni coni.
Sredstva na proračunski postavki za nakup zemljišč so še na razpolago. Sprejeli smo
sklep o nakupu zemljišča pri Osnovi šoli in sklep o delnem doplačilu zemljišča, po
katerem poteka lokalna cesta. Po vseh izvedenih parcelacijah ocenjujemo, da bo
predmetna proračunska postavka, v kolikor bi svetniki potrdili ta posamični program
upravljanja, prekoračena za cca 7.000 do 10.000 € in bi sprejeli za to tudi
predobremenitev.
V nadaljevanju je ga. Pozderec podrobneje predstavila predlog nakupa nepremičnega
premoženja.
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V razpravi, ki je sledila, so nekateri svetniki izrazili mnenje, da je parc. št. 676/1, na kateri se
predvideva izgradnja čistilne naprave za Belo Cerkev smiselno kupit, ker je tudi cenovno
sprejemljiva, za drugi predlog pa so izrazili pomislek, da te parcele občina sedaj ne potrebuje,
zato so sprejeli

S k l e p št. 380
Občinski svet sprejme sklep o nakupu dela parcele št. 676/1, k.o. Družinska vas
(po bodoči meji stavbnih zemljišč za potrebe okoljske infrastrukture) po ceni 0,86
EUR/m2.
(11 ZA, 0 PROTI)
in zavrnili

S k l e p št. 381
Občinski svet sprejme sklep o nakupu parcele 277/1, k.o. Družinska vas v celoti,
po 29,63 EUR/m2 (v bodoči poslovni coni).
(0 ZA, 8 PROTI)
K 11. točki

Posamični program predloga prodaje nepremičnega premoženja:
parcela 359/3, k.o. Družinska vas (delež 31/39)
V gradivu so svetniki prejeli posamični program predloga prodaje dela parcele, ki se
prenaša v last Republike Slovenije, zaradi izgradnje avtoceste.
Podrobneje je predlog predstavila direktorica Občinske uprave, ga. Pozderec. Svetniki
na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 382
Občinski svet sprejme sklep o prodaji deleža 31/39 parcele št. 359/3, k.o.
Družinska vas, po ceni 1.643,00 EUR brez DDV. Vse stroške ZK prepisa in ostale
dajatve v zvezi s pogodbo nosi Republika Slovenija.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 12. točki

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. G. Gregorčič – Gradnja obvoznice, kje »se komplicira« (ali pri Golobu ali je
zadržek glede dokumentacije), začetek in konec obvoznice, kako daleč je projekt
izvedbe krožišč – odgovor je podala županja na sami seji;
2. G. Gregorčič - Izgradnja trgovskega centra v Šmarjeti - odgovor je podala
županja na sami seji;
3. Ga. Majcen – Obvoznica – ali so predvideni otoki - odgovor je podala županja na
sami seji;
4. G. Pavlič – Športno turistično društvo Bela Cerkev prosi za popravilo travnate
površine na nogometnem igrišču v Beli Cerkvi - odgovor je podala županja na
sami seji;

9

5. G. Durič – zahvalil se je za udeležbo na očiščevalni akciji – Očistimo Slovenijov
enem dnevu – sodelovalo 17 % občanov;
6. G. Pavlič – vodotok Toplica – še ni odgovora, rešuje inšpektorat;
7. G. Gregorčič – Javna razsvetljava v delu naselja Šmarjeta ob obvoznici, želijo
povezavo na javno razsvetljavo, ko bo zgrajena obvoznica;
8. G. Pavlič – Avtobusna postaja v Beli Cerkvi – posredovan bo pisni odgovor.
Seja je bila zaključena ob 22.00 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.: 033-0004/2010 - 30
Datum: 10.05.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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