ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 29. novembra 2011, 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.

1. točka

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
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 11 članov občinskega sveta od skupno 11, da je občinski svet v skladu
z 38. členom poslovnika sklepčen in lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) članica in člani občinskega sveta:
Jože Novak, Pavel Zupančič, Franc Anderlič, Peter Selak, Marko Besal, Aleksander
Durič, Aleksander Pavlič Sandi, Branko Zoran, Dejan Pavlin, Majda Kušer Ambrožič,
Stane Pirkovič.
b) ostali prisotni:
-

Damjana Stopar, finančnica OU,
Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in varstvo okolja,
Tomaž Ramovš, svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Klaudija Povše, svetovalka za družbene dejavnosti,
Irena Vide, Televizija Novo mesto, d.o.o.,
Blaž Malenšek, Espri d.o.o.,
Denis Rangus, Slavko Rangus, Comlan d.o.o.
Zoran Leko, Zoran Leko, s.p.
občani in predstavniki medijev.

1

V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 9. redne seje občinskega sveta.
Na sami seji so svetniki prejeli na vpogled:
-

gradivo k 9. točki dnevnega reda.

Člani občinskega sveta na predlog dnevnega reda niso imeli pripomb in so soglasno
sprejeli
S k l e p št. 102
dnevni

red :

1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta;
Sofinanciranje delovanja Televizije Novo mesto d.o.o.;
Posamični program upravljanja – predlog prodaje parcele št. 1529/4, k.o.
Zbure in celovita informacija o izgradnji internetnega omrežja;
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Naselje nad Prinovcem« - 1. obravnava;
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarješke
Toplice – 1. obravnava;
7. Predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012;
8. Posamični program upravljanja – predlog nakupa parcel št. 437/3 in 1265,
k.o. Družinska vas;
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
10. Razno;

(11 ZA, 0 PROTI)

2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 9. redne seje občinskega sveta.
Na zapisnik je podal pripombo g. Selak in sicer, da je v zapisniku kot vzrok za
neveljavnost sklepa 2. dopisne seje naveden le razlog, da on ni prejel vabila oz.
gradiva, da pa je sklep neveljaven tudi, ker za sklep niso glasovali vsi svetniki, ki so
glasovali oz. potrdili prejem vabila oz. gradiva. Pri ponovnem poslušanju
magnetograma 9. redne seje je bilo ugotovljeno, da je v tem delu zapisnik korektno
zapisan, saj g. Selak na tej seji ni izrecno izpostavil petega odstavka 32. člena
Poslovnika Občinskega sveta kot razlog za neveljavnost sklepa 2. dopisne seje
Občinskega sveta.
V preostalih pripombah na zapisnik 9. redne seje je g. Selak razpravljal o vsebini
posameznih točk oz. sprejetih sklepih posameznih točk dnevnega reda te seje v
smislu pomanjkljivih oz. zavajajočih podatkov v gradivu glede posameznih točk
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dnevnega reda (predvsem o posamičnih programih upravljanja oz. premoženjsko
pravnih zadevah), kar pa ni predmet razprave k tej točki dnevnega reda, na kar ga je
županja opozorila že na sami seji.
Županja je poudarila, da je bilo, skladno s sklepom o potrditvi zapisnika 2. dopisne
seje, da se ponovno pregleda postopek vročitve vabila za to sejo, ugotovljeno, da je
pri vročanju vabila za 2. dopisno sejo resnično prišlo do napake in je že zaradi te
napake sklep 2. dopisne seje Občinskega sveta neveljaven, in je zato na dnevnem
redu tekoče seje pod točko 4 svetnikom ponovno dana v obravnavo točka Posamični program upravljanja – predlog prodaje parcele št. 1529/4, k.o. Zbure in
celovita informacija o izgradnji internetnega omrežja.
V nadaljevanju je županja povedala, da bomo vse pripombe g. Selaka sicer ponovno
proučili, a menila, da so vsebinskega značaja, zato je predlagala svetnikom potrditev
zapisnika 9. redne seje.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 103
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki
je bila v torek, 27. septembra 2011.
(8 ZA, 2 PROTI)

3. točka

SOFINANCIRANJE DELOVANJA TELEVIZIJE NOVO MESTO D.O.O.
V mesecu oktobru je Občina prejela vlogo Televizije Novo mesto d.o.o. za izredno
sofinanciranje regionalnega televizijskega programa Vaš kanal, ki se zaradi krčenja
finančnih sredstev, ki bi jih naj zagotovila država, sooča z veliki finančnimi težavami
in je pod vprašajem obstoj nadaljnjega poslovanja. Na podlagi sklepa s sestanka
županov je bil s strani Televizije Novo mesto podan pedlog izrednega sofinanciranja,
in sicer za Občino Šmarješke Toplice v višini 5.370,00 EUR. Iz sredstev proračuna
sedaj Občina že plačuje 166,50 € mesečno oz. 1.998,00 € letno. Predlog izrednega
sofinanciranja pomeni dodatno financiranje poleg že obstoječega. Podrobnejše
informacije je svetnikom v nadaljevanju predstavila direktorica Televizije Novo mesto,
ga. Irena Vide.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič menil, da je lastniška struktura naše Občine v
tem podjetju majhna in zato nimamo vpliva na oblikovanje programske vsebine ter
dodal, da bi občani ta medij lahko pogrešali in bi sredstva bilo smotrneje nameniti
npr. za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. V nadaljevanju so svetniki g. Pirkovič, g.
Besal, g. Durič, g. Pavlin, ga. Kušer Ambrožič postavili še nekaj vprašanj oz. mnenj.
Po končani razpravi so sprejeli
S k l e p št. 104
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Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o izrednem
sofinanciranju Televizije Novo mesto d.o.o. v znesku 5.370,00 EUR v letu 2012,
po sprejemu proračuna za leto 2012.
(9 ZA, 0 PROTI)

4. točka

POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG PRODAJE
PARCELE ŠT. 1529/4, K.O. ZBURE IN CELOVITA INFORMACIJA O
IZGRADNJI INTERNETNEGAOMREŽJA
Občinski svet je na 9. redni seji sprejel sklep, da podpira idejo g. Denisa Rangusa in
podjetja Comlan d.o.o. o izgradnji brezžičnega omrežja za internet v občini
Šmarješke Toplice ter županjo in občinsko upravo pooblastil, da do naslednje seje
občinskega sveta pripravijo podrobno gradivo v zvezi s tem projektom. Tako so
svetniki z gradivom prejeli celovito informacijo o projektu in tudi pojasnilo glede
ponovitve glasovanja o odtujitvi parcele št. 1529/4, k.o. Zbure, v zvezi z
neveljavnostjo sklepa 2. dopisne seje občinskega sveta.
Na seji je bil za morebitna dodatna pojasnila prisoten tudi g. Rangus Denis, dodatno
obširno pojasnilo pa je prisotnim še enkrat podal g. Ramovš, svetovalec za investicije
in cestno gospodarstvo v Občinski upravi.
V razpravi je g. Durič menil, da je k projektu potrebno pristopiti čim prej, saj občani
internet potrebujejo, izpostavil pa je vprašanje postavitve antene na streho starega
objekta v Beli Cerkvi. Prav tako je tudi g. Selak podprl projekt, a menil, da bi bilo
primerno skleniti javno zasebno partnerstvo in podeliti stavbno pravico za zemljišče
na Koglem za postavitev stolpa, izpostavil pa je tudi vprašljivost namestitve antene
na strehi objekta v Beli cerkvi, ki je predviden za rušenje.
Menil je, da po informacijah stroke stavbna pravica ne predstavlja ovire za pridobitev
gradbenega dovoljenja. G. Ramovš je pojasnil, da smo glede slednjega preverili na
Upravni enoti in dobili negativen odgovor.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 105
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o prodaji parcele št.:
1529/4, k.o. Zbure, kupcu COMLAN d.o.o., Ljubljanska cesta 8, 8000 Novo
mesto, po ceni 10,00 EUR/m2. Kupec nosi vse stroške cenitve, priprave
pogodbe, davke in stroške zemljiško knjižnega prepisa.
(10 ZA, 0 PROTI)
in

S k l e p št. 106

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje županji pooblastilo za podpis
služnostne pogodbe za postavitev wi fi antene na objektu STARE ŠOLE
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ŠMARJEŠKE TOPLICE, parc.št.: 1210, k.o. Žaloviče, ter STARE ŠOLE BELA
CERKEV, parc. št.: 2707, k.o. Bela Cerkev, katera se izvede na osnovi
predhodne določene sodno ocenjenih vrednosti služnosti na nepremičninah, ki
se nahajata na parc. št.: 1210, k.o. Žaloviče in parc. št.: 2707, k.o. Bela Cerkev.
Služnostni upravičenec COMLAN d.o.o., Ljubljanska cesta 8, 8000 Novo mesto,
nosi vse stroške cenitve, priprave služnostne pogodbe, davka in stroške vpisa
služnosti v zemljiško knjigo.
(10 ZA, 0 PROTI)

5. točka
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OPREMLJANJA »NASELJE NAD PRINOVCEM« - 1. OBRAVNAVA
Investicija komunalne opreme naselja »Nad Prinovcem« je v zaključni fazi oz. v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja. Na podlagi izvedene investicije je stanovanjsko
območje pridobilo posodobljeno in obnovljeno komunalno infrastrukturo, kar je
podlaga za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč, na podlagi katerega bo
obračunan komunalni prispevek za nove in obstoječe lastnike objektov na tem
območju.
Podrobno predstavitev programa opremljanja in Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje »Naselje nad Prinovcem« je prisotnim podal
pripravljavec predloga Odloka, g. Blaž Malenšek iz podjetja Espri d.o.o.
V nadaljevanju je g. Anderlič pojasnil, da je predlog odloka obravnaval tudi Odbor za
razvoj, dne 16.11.2011, na 7. redni seji in sprejel sklep, da se strinja s predstavitvijo
programa opremljanja in obravnavo na občinskem svetu. Zapisnik odbora so svetniki
prejeli v gradivu predloga proračuna za leto 2012.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali svetniki g. Durič, g. Pirkovič, g. Selak, g.
Zupančič, g. Anderlič, g. Pavlič in g. Novak. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kdaj bo
izdano uporabno dovoljenje, v kolikšnem času so se posamezna gospodinjstva
dolžna priključiti na javno kanalizacijo, ali je priključitev vključena v ceno
komunalnega prispevka. Izpostavljeno je bilo mnenje, da ta prispevek ne bi bil višji
od prispevka, ki so ga občani prispevali za izgradnjo vodovoda Koglo. Podano je bilo
mnenje, da bi morali razlikovati med stalno živečimi občani v naši občini in t.i.
»vikendaši«. Postavljeno je bilo vprašanje, kako imajo to urejeno po drugih občinah
in ali smo primerljivi z njimi. Na vprašanja oz. mnenja so pripravljavec predloga
Odloka in delavci občinske uprave sproti podali odgovore.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 107
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad
Prinovcem«, v prvi obravnavi.
(11 ZA, 0 PROTI)
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Ker ni bilo večjih vsebinskih pripomb na predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem« so svetniki v
skladu z 2. odstavkom 98. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice sprejeli
S k l e p št. 108
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se na isti seji opravi
tudi druga obravnava predlaganega Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«.
(11 ZA, 0 PROTI)
in

S k l e p št. 109

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad
Prinovcem«, v drugi obravnavi.
(11 ZA, 0 PROTI)

6. točka
ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI
ŠMARJEŠKE TOPLICE – 1. OBRAVNAVA
Občina Šmarješke Toplice je za izračun in odmero nadomestila stavnega zemljišča
do sedaj uporabljala odlok Mestne občine Novo mesto. Glavni razlog za sprejem
novega odloka je, poleg sprejetja lastnega predpisa, ki bo veljal le za našo občino ta,
da so naselja po obstoječem odloku razporejena stihijsko in nepravično glede na
lego naselij, komunalno opremljenost in gostoto javnih funkcij.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za razvoj na 7. redni seji, ki je bila
16.11.2011 in sprejel sklep, da se pripravi odlok z upoštevanjem dveh območij z
merilom stopnje komunalne opremljenosti območja. Zapisnik odbora so svetniki
prejeli v gradivu predloga proračuna za leto 2012.
Podrobnejšo predstavitev so svetnikom podali pripravljavec predloga Odloka, g.
Zoran Leko in Stane Bajuk, svetovalec za okolje in prostor v Občinski upravi Občine.
V razpravi, ki je sledila je g. Zupančič menil, da ta predlog odloka ustvarja nove
nepravičnosti oz. nepravilnosti in izpostavil odmerjanje nadomestila na nezazidana
stavbna zemljišča (primer so kmetijska dvorišča). V razpravi so sodelovali tudi g.
Durič, g. Besal, g. Anderlič, ga. Kušer Ambrožič, g. Selak in g. Zoran. Bilo je
izpostavljeno mnenje, da je v predlogu še veliko nejasnosti in naj se s sprejemom letega počaka.
Županje je predlagala, naj svetniki sprejmejo predlog odloka v 1. obravnavi, naj
pripravljavec do naslednje seje pripravi primerjavo konkretnega primera obračuna po
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zdaj veljavnem odloku in po novem predlogu odloka in naj se na naslednji seji sklepa
o predlogu odloka v 2. obravnavi ter svetnikom predlagala sprejem sklepa.
S k l e p št. 110
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarješke Toplice, v prvi obravnavi in
do druge obravnave pripravi natančno analizo po vseh 24 vaseh občine v
primerjavi s sprejetimi odloki v ostalih dolenjskih občinah.
(0 ZA, 3 PROTI)
Županja je ugotovila, da svetniki predloga sklepa niso sprejeli.

7. točka
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
ZA LETO 2012
Svetniki so v gradivu prejeli predlog proračuna občine za leto 2012. V predlogu
proračuna je predvideno izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog na področju
šolstva in izobraževanja, sociale, športa, turizma, gospodarstva, zdravstva, varovanje
naravne in kulturne dediščine. Proračun je poleg tega tudi investicijsko naravnan in
omogoča izvajanje že začetih investicij ter predvideva tudi začetek novih.
Predlog proračuna zajema tudi pomembne investicije, ki jih bo mogoče realizirati le
na podlagi pridobljenih nepovratnih sredstev in je realizacija odvisna od pridobitve
le-teh. Ti projekti so:
-

kanalizacija, vodovod Vinji vrh (nizka cona) – Gradenje,
fekalna kanalizacija Brezovica Strelac, vodovod Strelac 1. faza,
energetska učinkovita prenova javne razsvetljave,
tematska pot - vir življenjske energije.

Ostali pomembnejši projekti in investicije, predvidene za realizacijo v letu 2012 so:
-

investicijsko vzdrževanje občinskega objekta,
nakup šotora,
redno in investicijsko vzdrževanje cest,
začetek ureditve regionalne ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice,
začetek izgradnje krožišča Šmarjeta,
izdelava projekta celovite komunalne ureditve spodnje Družinske vasi,
udeležba na investicijah CeROD-a,
ureditev zbirno reciklažnega centra,
investicijske obnove na vodovodnem omrežju,
nadaljnja izvedba projekta Hidravlične izboljšave,
izvedba projekta in gradbenih del za lekarno Šmarjeta,
dokončanje naloge OPN.
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Predlog proračuna za leto 2012 so obravnavali tudi vsi pristojni odbori ter nadzorni
odbor. Zapisnike so svetniki prejeli v gradivu.
V nadaljevanju je ga. Stopar Damjana podrobno predstavila predlog proračuna za
leto 2012, poročila o poteku obravnav na posameznih odborih pa sta podala tudi
predsednika obeh odborov, g. Durič in g. Anderlič.
V razpravi so sodelovali g. Anderlič, g. Durič, g. Novak, g. Besal, ga. Kušer
Ambrožič, g. Pavlič, g. Selak. Izpostavljeno je bilo mnenje, da bi bilo potrebno več
sredstev nameniti za ceste, obnovo vodovoda, javne razsvetljave, ostale komunalne
infrastrukture, izraženo vprašanje glede smiselnosti vlaganja v ureditev prostorov za
potrebe delovanja občine oz. občinske uprave, glede upravičenosti, da se »hiti« z
lekarno, vprašanje v zvezi z zagotavljanjem primernih prostorov za vrtec. Omenjena
je bila obnova atletske steze pri osnovni šoli in mnenje, da je premalo sredstev
namenjenih za delovanje društev v občini.
Na vsa vprašanje oz. pripombe so županja in predstavniki občinske uprave sproti
podali pojasnila in odgovore. Na področju cest je bilo v štirih letih zelo veliko
narejenega, se pa v 4 letih ne da narediti vsega, je pojasnila županja. Na občini ni
primernih prostorov za delo s strankami, ki vse več prihajajo zaradi osebnih stisk in
razlogov in jim ni mogoče zagotoviti individualne obravnave, ni ustrezne sejne sobe
za potrebe delovanja odborov in izvedbo sestankov s poslovnimi partnerji, delo
občinskega sveta. Županja je tudi pojasnila, da za ustrezno rešitev glede zagotovitve
prostora za še eno skupino varstva predšolskih otrok tečejo aktivnosti in bo prostor
pravočasno zagotovljen.
Po končani razpravi so svetniki
S k l e p št. 111
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se o predlogu
Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 opravi javna razprava.
(8 ZA, 0 PROTI)

8. točka
POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG NAKUPA PARCEL ŠT.
437/3 IN 1265, K.O. DRUŽINSKA VAS
Na vpogled je bil dan predlog posamičnega programa upravljanja predlog nakupa
parcel 1350/1 k.o. Družinska vas, na račun zmanjšanja površine na parc. št. 437/3 in
1265, k.o. Družinska vas. Gradivo zaradi poslovnih razlogov vabilu ni bilo priloženo,
vsem članom občinskega sveta pa je bilo dano na vpogled na sami seji.
Podrobno je predlog posamičnega programa upravljanja prisotnim pojasnil Tomaž
Ramovš, svetovalec za svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali g. Zupančič, g. Selak, g. Durič, g. Besal. Izrazili
so podporo podanemu predlogu, izpostavljeno pa je bilo vprašanje glede izbire
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cenilcev in predlog, naj bi cenitve opravljal cenilec, s katerim naj se sklene
dolgoročno pogodbo.
Županja in g. Ramovš sta pojasnila, da cenitve na podlagi predhodne pridobitve vsaj
dveh ponudb izvaja najugodnejši ponudnik, ki je strokovno usposobljen za področje
cenitve iz kmetijske in gradbene stroke.
Drugih pripomb svetniki niso podali in so sprejeli
S k l e p št. 112
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje plačilo odškodnine lastniku
zaradi zmanjšanja površine na parcelah 437/3 in 1265, obe k.o. Družinska vas, v
skupaj ocenjeni vrednosti 267,98 EUR, občina pa na ta način pridobi 42 m2
povečanje površine na parceli 1350/1, k.o. Družinska vas. Občina nosi vse
stroške izplačila odškodnine, izdelave cenilnega poročila in geodetskega
postopka.
(11 ZA, 0 PROTI)

9. točka

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Svetniki so na vprašanja, postavljena na predhodni seji, odgovore prejeli na sami
seji. Županja je prisotne svetnike pozvala, da podajo nova vprašanja in pobude.
1. G. Pirkovič – pot, ki povezuje Vinico in Osredek, dana je bila obljuba, da bo ta
cesta kategorizirana in položen asfalt še v letošnjem letu. Ga. županja in g. Ramovš
sta podala odgovor, da ni bila dana obljuba, da bo to letos izvedeno, da pa se
pripravlja predlog za spremembo kategorizacije, ki je pogoj za urejanje te ceste, ki je
sedaj gozdna pot.
2. G. Pirkovič – asfalt na ulici pri Prinovcu v Šmarjeških Toplicah je položen le do
polovice ceste, prav tako robniki niso dani v prvotno stanje. G. Ramovš je pojasnil,
da je položenega celo več asfalta, kot je bilo predvideno po projektu.
3. Ga. Kušer Ambroži – ali je po vzoru Mestne občine Novo mesto tudi v naši občini
pričakovati, da bi bil dan poziv za legalizacijo nelegalno zgrajenih zidanic. Županja je
odgovorila, da to ni stvar Občine, ampak Upravne enote, dodatna pojasnila je podal
tudi g. Bajuk. Na prošnjo ga. Kušar Ambrožič bo podan pisni odgovor.
4. G. Novak – cesta v »Robkovo dolino« je v zelo slabem stanju, ali je možno
asfaltirati vsaj klančino. G. Ramovš je pojasnil, da je problem poznan in se cesto
redno vzdržuje, jo pa vsako deževje na novo poškoduje.
5. G. Anderlič – ureditev struge Radovlje, ker ob vsakem deževju zelo poplavlja.
Županja je pojasnila, da že dlje časa potekajo razgovori z Vodno skupnostjo in g.
Parkljem, da pa je sedaj dana obljuba, da se bo to v naslednjem letu uredilo.
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6. G. Durič – plakatiranje oz. lepljenje plakatov po drevesih ni dovoljeno, naj redarka
oz. inšpektorica ukrepata.
7. G. Durič – V kakšnem znesku je Občina financirala prireditev Martinov pohod? V
znesku plačila najema šotora, cca 1.000 €, je pojasnila županja!
8. G. Durič – kako se vodi evidenca odsotnosti in stroškov prevozov v zvezi z volilno
kampanjo županje? Županja je pojasnila, da vedno koristi dopust za potrebe volilne
kampanje in se potnih stroškov ne plačuje za te namene.
9. G. Selak – ali je predvideno, da bojo seje občinskega sveta mesečno, ali na dva
meseca. Predlagal je, da se zaradi planiranja drugih obveznosti člane o tem, da seje
naslednji mesec ni predvidena, obvesti. Županja je pojasnila, da so razlogi za izpad
seje v mesecu oktobru kadrovske narave oz. bolniške odsotnosti dveh delavk.

10. točka
RAZNO

-

Županja je napovedala zadnjo sejo v letošnjem letu, in sicer v torek,
27.12.2011.

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.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Številka: 032-0010/2011Datum: 12.12.2011
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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