Številka: 011-0007/2018Datum: 29. 3. 2018

ZAPISNIK
23. seje Odbora za razvoj, ki je bila v četrtek dne 29. 3. 2018, s predvidenim pričetkom ob
18.00 uri in nato uradnim pričetkom, zaradi zamika v sled zagotovitve sklepčnosti ob 18:30
uri v sejni sobi na naslovu Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Prisotni člani odbora za razvoj:
• Franc Anderlič, predsednik;
• Milan Pajk, član;
• Ladislav Prešeren, član;
• Danijela Jakše, članica.
Odsotnost upravičili:
• Aleksander Pavlič, član (pisno po e-pošti dne 28.3.2018),
• Stojan Gorenc, član.
Ostali prisotni:
• Tomaž Ramovš, OU;
• Stane Bajuk, OU;
• Alja Rabzelj, OU;
• Nataša Rajak, predstavnica medobčinskega inšpektorata, pod točko 3 dnevnega reda;
• Mateja Sušin Brence, M Mundus, Andrej Majcen, pod točko 4 dnevnega reda;
• Pogrebne storitve Blatnik, Rok Blatnik, pokopališke storitve, d.o.o., pod točko 5 dnevnega
reda;
• Gregor Vovko, predstavnik podjetja CeROD d.o.o., pod točko 6 dnevnega reda.
Dnevni red seje delovnega telesa:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika dvaindvajsete (22.) redne seje Odbora za razvoj;
3. Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za
leto 2017, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na območju občine
Šmarješke Toplice za leto 2017, ter programom dela Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto
2018;
4. Obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Topliška vas;
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja pokopališke in pogrebne dejavnosti Pogrebne
storitve Blatnik d.o.o. za leto 2017;
6. Izvajanje gospodarske javne službe obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov
(kratkoročno in dolgoročno);
7. Obravnava novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nordijska
hoja na podeželju«;
8. Razno.
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Za zagotovitev sklepčnosti seje, se je na uradni pričetek počakalo na prihod četrtega člana Odbora
za razvoj, ki je prišel ob 18:30 uri.
Obravnava točke št. 1 dnevnega reda: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik Odbora za razvoj g. Franc Anderlič, ki je ugotovil
sklepčnost ter prisotne seznanil z dnevnim redom 23. redne seje Odbora za razvoj.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj soglasno sprejmejo predlagani dnevni red. 4-ZA
Obravnava točke št. 2 dnevnega reda: Potrditev zapisnika dvaindvajsete (22.) redne seje
odbora za razvoj
Odbor se je seznanil z zapisnikom 22. redne seje Odbora za razvoj.
Danijela Jakše predlaga, da se zapisnik dopolni z navedbo opravičila njene odsotnosti, in zapisnik
ustrezno dopolni.
Navedeno se upošteva v zapisniku 22. redne seje.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj potrdijo zapisnik 22. redne seje. 4-ZA
Obravnava točke št. 3 dnevnega reda: Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske
uprave-Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke
Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2017, kratkim poročilom o delu Skupne občinske
uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2017, ter programom dela
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevice na Krki za leto 2018
Nataša Rajak predstavi glede na pripravljeno gradivo v krajši obliki poročilo in program dela.
Ni razprave.
SKLEP
Odbor za razvoj se je seznanil in se strinja s poročilom o delu skupne občinske upraveMedobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki za leto 2017, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na
območju občine Šmarješke Toplice za leto 2017, ter programom dela Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na
Krki za leto 2018 in predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo gradiva. 4-ZA
Obravnava točke št. 4 dnevnega reda: Obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Topliška vas
Mateja S. Brence predstavi dopolnjen osnutek OPPN Topliška vas, potek priprave dokumenta,
investitorje, potek infrastrukturnih vodov.
Franci Anderlič izpostavi kateri so pobudniki za OPPN Topliška vas. Mateja S. Brence pojasni
investitorje in posamezne ureditve območja, katere obsega navedeni dokument. Mateja S. Brence
pojasni, da financirajo OPPN Topliška vas lastniki zemljišč.
Franci Anderlič izpostavi obliko objektov, da ni smiselno izvajati enokapnic in ravnih streh.
Danijela Jakše izpostavi dobro pripravo dokumenta. Mateja S. Brence se zahvali za pripombo.
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Andrej Majcen se odbornikom zahvali za obravnavo dokumenta in si želi, da bi se lahko čim preje
vrnil v Šmarješke Toplice in na tem območju zgradil hišo.
SKLEP
Odbor za razvoj je obravnaval dopolnjen osnutek OPPN Topliška vas s katerim se strinja in
predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo gradivo. 4-ZA
Obravnava točke št. 5 dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom koncesionarja pokopališke in
pogrebne dejavnosti Pogrebne storitve Blatnik d.o.o. za leto 2017
Rok Blatnik predstavi potek dejavnosti koncesionarja pokopališče in pogrebne dejavnosti na
območju Občine Šmarješke Toplice. Objasni prihodke in odhodke na vseh treh pokopališčih.
Ni razprave.
SKLEP
Odbor za razvoj se je seznanil in se strinja s Poročilom koncesionarja pokopališke in
pogrebne dejavnosti Pogrebne storitve Blatnik d.o.o. za leto 2017 in predlaga Občinskemu
svetu nadaljnjo obravnavo gradiva. 4-ZA
Obravnava točke št. 6 dnevnega reda: Izvajanje gospodarske javne službe obdelava in
odlaganje komunalnih odpadkov (kratkoročno in dolgoročno)
Gregor Vovko predstavi aktivnosti izvajanja javne službe obdelave in odlaganja komunalnih
odpadkov (kratkoročno in dolgoročno). Predstavi odločitev posavskih občin, katere so se odločile
za svoj MBO. Ostaja 10 občin, ki ostajajo ločene od posavskih občin na področju obdelave.
Pričakovati je dvig cen v prihodnosti zaradi odvisnosti od trga, zato je smiselno medsebojno
sodelovanja v prihodnje (RCERO Ljubljana – RCERO Dolenjska). Predstavi investicijo MBO
Dolenjske in Bele Krajine, ter predvidene finančne učinke za sodelujoče občine. Predstavi koncept
možnosti novega podjetja (financiranje kredita z možnostjo plačila iz amortizacije). Glede na
predstavljene koncepte se zagotovi varnost na trgu in zagotovi optimalen učinek. Ocena stroška na
osnovi investicije MBO bi bila za občane cca 120 EUR na vhodno tono, občine bi v tem primeru
pridobivale tudi najemnino. Sedem občin se je že odločilo za pristop k navedenim aktivnostim, tri
občine pa imajo pred pristopom k aktivnostim predvideno obravnavo na občinskem svetu
(Šmarješke Toplice, Črnomelj in Semič).
Franci Anderlič izpostavi možnosti sofinanciranja. Gregor Vovko pojasni, da je bilo do leta 2015
sofinanciranje s sredstvi EU. Obstaja možnost sofinanciranja s kreditom EU. Franci Anderlič meni,
da bi morala država sodelovati s sofinanciranjem, da bi se moralo zagotavljati financiranje.
Milan Pajk vpraša ali se gre za investicijo MBO-ja. Odgovori se da. Vpraša se kaj vključuje
sodelovanje z RCERO Ljubljana. Gregor Vovko pojasni medsebojno sodelovanje.
Franci Anderlič vpraša o časovni možnosti uporabe odlagališča glede na kapaciteto. Gregor Vovko
odgovori, da je možnost odlaganja predvideno za obdobje 30 let.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj se seznanijo in se strinjajo z aktivnostmi na področju izvajanje
gospodarske javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ter predlagajo
Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo gradiva. 4-ZA
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Obravnava točke št. 7 dnevnega reda: Obravnava novelacije Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Nordijska hoja na podeželju«
Alja Rabzelj pojasni spremembo investicijskega dokumenta, in sicer pojasni nov finančni in nov
terminski plan. Pojasni tudi posamezno izvedbo.
Milan Pajk pojasni, da je pri izvajanju investicij lažje zadeve urediti, kot le to kasneje vzdrževati.
Meni da bi bilo potrebno določene označbe obnoviti. Alja Rabzelj pojasni, da je sedaj trasiranje
urejeno z GPS-om in da bo tovrstnih težav v prihodnje manj.
Milan Pajk izpostavi, da je turistični portal pri TIC-u v Šmarjeških Toplicah manj uporaben,
predvsem podnevi, ko je težko razbrati vsebino na zaslonu.
Franci Anderlič izpostavi, da turisti mnogokrat ne počistijo za sabo, potrebno je ustrezno urediti
infrastrukturo.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj se seznanijo in se strinjajo z Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta »Nordijska hoja na podeželju« z novelacijo, ter ga predlagajo
Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo. 4-ZA
Obravnava točke št. 8 dnevnega reda: Razno
Člani odbora izpostavijo območje Klevevža, potrebno je poskrbeti za ohranitev območja.
Franci Anderlič izpostavi možnost ureditve poti do občinskega zemljišča pri gasilnem domu v
Zburah, in sicer smiselno je pristopiti k urediti omenjene poti.
Milan Pajk izpostavi možnost ureditve poti v Mevcah, podrobne podatke sporoči.
Seja delovnega telesa je bila zaključena ob 19:35 uri.
Zapisal:
Tomaž Ramovš, OU

Predsednik Odbora za razvoj
Franc Anderlič

Vročiti:
•
•
•
•

županja,
Občinski svet,
OU,
v spis.
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