Številka: 011-0020/2013 Datum: 16. 9. 2013

ZAPISNIK
18. seje Odbora za razvoj, ki je bila dne 16. 9. 2013,
z začetkom ob 15.30 uri, v sejni sobi na naslovu Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke toplice
Prisotni člani odbora za razvoj:
• Franc Anderlič, predsednik;
• Alojz Jeglič, član;
• Pavel Zupančič, član;
• Sonja Košak, članica.
Odsotnost upravičili:
• Aleksander Durič, član;
• Aleksander Pavlič, član.
Ostali prisotni:
• Bernardka Krnc, županja;
• Petra Pozderec, OU;
• Tomaž Ramovš, OU;
• Stane Bajuk, OU;
• Jelka Hudoklin, ACER Novo mesto d.o.o..
Dnevni red seje delovnega telesa

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje odbora in 5. dopisne seje odbora;
3. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
javnih cest v občini Šmarješke Toplice;
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini
Šmarješke Toplice – 2. obravnava;
5. OPPN Konjeniški center Brezovica;
6. Razno.
AD 1
Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik Odbora za razvoj g. Franc Anderlič, ki je
ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil z dnevnim redom 18. seje odbora. Zaradi obiska
zunanjega poročevalca pri točki pet dnevnega reda, se predlaga sprememba dnevnega
reda, tako kot sledi:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti;
OPPN Konjeniški center Brezovica;
Potrditev zapisnika 17. redne seje odbora in 5. dopisne seje odbora;
Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
javnih cest v občini Šmarješke Toplice;
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5. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini
Šmarješke Toplice – 2. obravnava;
6. Razno.
SKLEP:
Člani Odbora za razvoj soglasno sprejmejo spremenjeni dnevni red.
AD 2
Stane Bajuk predstavi OPPN Konjeniški center Brezovica, da je zadeva že bila
obravnavana na seji odbora in občinskem svetu. Sedaj so pridobljena vsa mnenja in gre
lahko OPPN na sprejem na občinski svet.
Jelka Hudoklin predstavi projekt, da ima projekt zagotovljen svoj dostop do javne ceste, da
se projekt ni bistveno spreminjal. Člani odbora niso imeli pripomb.
SKLEP
Odbor za razvoj se strinja s predlogom odloka o OPPN Konjeniški center Brezovica
in predlaga obravnavo predloga odloka Občinskemu svetu.
AD 3
Odbor se je seznanil z zapisnikom 17. redne seje in 5. dopisne Odbora za razvoj.
SKLEP:
Odbor za razvoj potrjuje zapisnik 17. redne seje s 4 glasovi za. Odbor za razvoj
potrjuje zapisnik 5. dopisne seje s 3 glasovi za.
AD 4
Tomaž Ramovš predstavi predlog odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šmarješke Toplice. Predstavijo se razlogi za
sprejem odloka, pravne podlage in področje, ki ga bo urejal odlok.
Pavel Zupančič predlaga, da se pri razpisu zahtevajo takšni pogoji, da se na razpis prijavi
čim več zainteresiranih ponudnikov in s tem doseže najnižja cena in pridobi
najugodnejšega ponudnika, seveda ob upoštevanju zakonodaje.
Alojz Jeglič pove, da so pogoji glede vzdrževanja cest zakonsko določeni, in da lahko
ceste vzdržujejo za to usposobljeni izvajalci.
Franc Anderlič predlaga, da se pri javnem razpisu upoštevajo minimalni pogoji, potrebni za
izbor izvajalca in s tem doseže ugodnega izvajalca.
Pavel Zupančič opozori na napako v 6. členu, in predlaga da se ustrezno popravi ta član.
Popravi se besedilo 6. člena tako, da se sedaj glasi:
6. člen
Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v občini Šmarješke Toplice, ki so kategorizirane z veljavnim
odlokom, ki ureja področje kategorizacije občinskih cest in na nekategoriziranih cestah, ki jih določi
koncedent.
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se določi s koncesijsko pogodbo.

SKLEP
Odbor za razvoj se strinja s predlogom odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šmarješke Toplice in predlaga
obravnavo predloga odloka Občinskemu svetu.
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AD 5
Tomaž Ramovš predstavi predlog odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice – 2. obravnava.
Po sprejemu odloka v 1. obravnavi na odboru za razvoj in na občinskem svetu, je bil odlok
posredovan v obravnavo na Direkcijo RS za ceste. Odlok se ni bistveno spreminjal,
potrebne so bile določene obrazložitve na direkcijo.
Pavel Zupančič predlaga, da se v razumnem obdobju uredi evidenca glede pravno
premoženjskega stanja cest, za potrebe pravno premoženjske ureditve (odkup oz.
pridobitev zemljišč na cestah).
Županja Bernardka Krnc pojasni, da se od nastanka občine na področju urejanja pravno
premoženjskih zadev na cestnem področju veliko postorilo, vendar pa smo omejeni s
finančnimi sredstvi. Z obema predsednikoma bivših krajevnih skupnosti je dogovorjeno,
da v arhivih poiščeta dokazila glede vlaganj v cestno infrastrukturo.
Petra Pozderec pojasni, da je za pravilno evidenco potrebna geodetska odmera, saj se le
tako lahko določi dejanski potek ceste oz. ali gre cesta po občinskem ali po zemljišču v
zasebni lasti.
Pavel Zupančič pove, da je sodeloval v gradbenih odborih in da je veliko dokazov, katere
je potrebno preveriti. Ko se je gradilo so lastniki zemljišč odstopili zemljišče, v zameno da
ni bilo potrebno plačati gradnje ceste.
Županja Bernardka Krnc odgovori, da občina ureja pravno-premoženjske zadeve in bo
zadeve še naprej urejala.
SKLEP:
Odbor za razvoj se strinja s predlogom odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice – 2. obravnava in predlaga
obravnavo predloga odloka Občinskemu svetu.
AD 6: Točka razno.
Sonja Košak predlaga da se na razpisih delitev finančnih sredstev društvom podeljuje tudi
po drugačnem kriteriju (interesu oz. dejavnosti društev….). Društvo ima npr. za razstavo
potic velik lastni vložek, potrebna bi bila delitev sredstev tudi na takšen način, da bi tako
društvo pridobilo več finančnih sredstev.
Županja Bernardka Krnc pojasni, da občina nudi društvom prostore, plačuje stroške
vzdrževanja in društva dobijo tudi določena finančna sredstva z razpisi. Problem nastane
zaradi velike razpršenosti društev, kajti zaradi velike številčnosti društev se finančna
sredstva ki so na voljo razpršijo in ne dosežejo za to večjega pomena.
Pavel Zupančič na omenjeno zadevo pripomni, da so merila in kriteriji nastavljena za
društva, ki delujejo z zunanjimi izvajalci in delujejo oz. ustvarjajo poslovno dejavnost.
Alojz Jeglič vpraša v kateri fazi je zadeva glede menjave zemljišč (občinska cesta, ki
poteka po njegovem zemljišču z opuščeno občinsko cesto od Orešja proti Šmarjeti).
Petra Pozderec odgovori, da se zadeva rešuje in trenutno pridobivamo manjkajoče
dokumente od krajevne skupnosti.
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Alojz Jeglič opozori, da se pri gradnji Vodovoda Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija
Gradenje ustrezno uredi deponija na njegovem zemljišču in da delavci pospravijo smeti
(prazne pločevinke).
Tomaž Ramovš pojasni, da bo zadeva urejena.
Pavel Zupančič izpostavi vprašanje glede krožišča v Šmarjeti, namreč cesto oz. priključek
pri domu za starejše na cesto proti Strelacu je potrebno fizično preprečiti, saj se ga veliko
uporablja, čeprav ni namenjen prometu.
Tomaž Ramovš pojasni, da bo prehod za motorna vozila ustrezno fizično preprečen.
Seja delovnega telesa je bila zaključena ob 17: 15 uri.
Zapisal:
Svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo
Tomaž Ramovš, univ.dipl.inž.grad.

Predsednik Odbora za razvoj
Franc Anderlič l.r
Priloge:
•

lista prisotnosti.

Vročiti:
•
•
•
•

županja,
Občinski svet,
OU,
v spis.
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