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

ZAPISNIK
36. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 20. julija 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.
Pred ugotovitvijo sklepčnosti je dobesedno prebrala elektronsko sporočilo zastopnika
Svetniške skupine za razvoj Občine Šmarješke Toplice, g. Pavleta Zupančiča, ki je
zapisal:
Spoštovana Ga. Županja,
Današnje 36. redne seje občinskega sveta OŠT se člani svetniške skupine Za razvoj
občine Šmarješke Toplice ne bomo udeležili iz razloga, ker nas je nekaj na dopustih ali
imamo neodložljive službene obveznosti. V taki zasedbi na meji sklepčnosti ne
nameravamo odločati o tako pomembni temi kot je Občinski prostorski načrt, ki bo
usmerjal razvoj občine za naslednjih 10 let. Prav tako ocenjujemo, da sprejemanje
odloka o občinskem prostorskem načrtu, ko je le-ta še v fazi javne razgrnitve ni skladno
z veljavno zakonodajo.
Lep pozdrav!
V imenu svetniške skupine Pavel Zupančič

V nadaljevanju je županja povedala, da so izostanek opravičili svetniki:
- Vladimir Petrovič, Franc Anderlič, mag. Marjan Hribar.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 18. uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da so na seji prisotni 3
člani občinskega sveta od skupno 11 ter da občinski svet ni sklepčen, zato je županja
skladno s poslovniškimi določili odredila 30 minutni premor.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Ivan Jordan, Aleksander Pavlič, Renata Majcen
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Odsotni:
b) člani občinskega sveta:
Pavel Zupančič, Franc Gregorčič, Franci Anderlič, Franci Novak, Aleksander Durič,
Jože Novak, Vladimir Petrovič, mag. Marjan Hribar.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in varstva okolja,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Občani in predstavniki medijev.

Po 30 minutnem premoru je županja ponovno s poimenskim klicanjem preverila
prisotnost svetnikov in ugotovila, da so na seji prisotni 3 od 11 članov občinskega sveta
in da seja ni sklepčna ter skladno s poslovniškimi določili sejo ob 18.31 uri odpovedala.
Na podlagi prvega odstavka 68. člena poslovnika se o delu na seji občinskega sveta vodijo
zvočni zapisi.
Štev.: 032-0007/2010 - 5
Datum: 23.07.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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