ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 30. novembra 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.

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 svoj
izostanek na sejo opravičil Stane Pirkovič, da je tako na seji prisotnih 10 članov
občinskega sveta od skupno 11 in 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, Peter Selak, Marko Besal, Aleksander Durič, Dejan
Pavlin, Majda Kušer Ambrožič, Aleksander Pavlič Sandi, Franc Anderlič, Branko
Zoran.
b) opravičili odsotnost člani občinskega sveta:
Stane Pirkovič.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,

-

Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo,
Tomaž Ramovš, svetovalec za ceste,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Občani in predstavniki medijev.

Članica in člani občinskega sveta so gradivo za vse točke dnevnega reda prejeli z
vabilom.
S pošto so naknadno po sklicu seje k 4. točki predlaganega dnevnega reda prejeli
dodatna gradiva k predlogu proračuna za leto 2011, in sicer:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV,
OBRAZLOŽITEV:
 splošnega dela proračuna,
 posebnega dela proračuna,
 načrta razvojnih programov,
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA
PREMOŽENJA,
FINANČNI NAČRTI JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ,
PREDLOGI PREDPISOV OBČINE,
KADROVSKI NAČRT,
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 2. redne seje občinskega sveta.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 006
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta;
3. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice
in delovnih teles občinskega sveta;
4. Predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011;
5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva – uradno prečiščeno
besedilo (UPB1);
6. Posamični program upravljanja – predlog nakupa parc. št. 399/4,
399/1, obe k.o. Družinska vas (za dosego javne koristi).;
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
8. Razno
(10 ZA, 0 PROTI)

2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega
sveta.
G. Jože Novak je na zapisnik podal pripombo na zapis njegove razprave pri 5. točki
dnevnega reda glede predlogov in imenovanja članov Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, v katero naj bi bil imenovan po en predstavnik
vsake liste oz. stranke. Podan je bil predlog, da se s poslušanjem posnetka seje
preveri razpravo g. Novaka pri 5. točki dnevnega reda in zapisnik ustrezno popravi.
Drugih pripomb na zapisnik člani Občinskega sveta niso imeli in so sprejeli
S k l e p št. 007
POTRDI SE
zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z
dne 2. novembra 2010 z ustreznim popravkom.
(10 ZA, 0 PROTI)

3. točka
IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARJEŠKE
TOPLICE IN DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
V gradivu so člani Občinskega sveta prejeli predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja za imenovanje članov nadzornega odbora in delovnih teles
občinskega sveta. Komisija je člane občinskega sveta pozvala k oddaji predlogov in
na svoji seji, ki je bila 17.11.2010, predloge pregledala ter občinskemu svetu podala
predlog za imenovanje članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega
sveta, ki jih je določila s tajnim glasovanjem.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič menil, da pri oblikovanju predlogov članov
nadzornega odbora in ostalih odborov občinskega sveta ni upoštevano načelo
zastopanosti skladno z določili Statuta Občine, enako sta menila tudi svetnika g.
Selak in g. Novak.
G. Pavlič je menil, da je Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja podala
predlog z ustrezno zastopanostjo in da se bodo predlagani člani potrudili in delali
dobro.
Po končani razpravi so člani Občinskega sveta sprejeli

S k l e p št. 008
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o potrditvi imenovanja
naslednjih članov v nadzorni odbor:
RENATA MAJCEN, Brezovica 70, 8220 Šmarješke Toplice
ALEKSANDRA BARIČ VOVK, Zbure 27, 8220 Šmarješke Toplice
SILVO VRŠČAJ, Šmarješke Toplice 53, 8220 Šmarješke Toplice
(7 ZA, 3 PROTI)
S k l e p št. 009
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o potrditvi imenovanja
naslednjih članov v delovna telesa občinskega sveta:
KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK:

DEJAN PAVLIN, ZA PREDSEDNIKA, član občinskega sveta
BRANKO ZORAN, član občinskega sveta
MARKO BESAL, član občinskega sveta
FRANC ANDERLIČ, član občinskega sveta
PAVEL ZUPANČIČ, član občinskega sveta
(7 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 010
ODBOR ZA RAZVOJ:
FRANC ANDERLIČ, ZA PREDSEDNIKA, član občinskega sveta
ALEKSANDER DURIČ, član občinskega sveta
ALEKSANDER PAVLIČ, član občinskega sveta
PAVEL ZUPANČIČ, član občinskega sveta
ALOJZ JEGLIČ, Orešje 1, 8220 Šmarješke Toplice
IVAN BLAŽIČ, Čelevec 3, 8220 Šmarješke Toplice
SONJA KOŠAK, Družinska vas 87, 8220 Šmarješke Toplice
(7 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 011
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:
ALEKSANDER DURIČ, ZA PREDSEDNIKA, član občinskega sveta
PETER SELAK, član občinskega sveta
DEJAN PAVLIN, član občinskega sveta
DARJA BESAL, Šmarješke Toplice 54, 8220 Šmarješke Toplice

MAJDA LAH, Radovlja 36c, 8220 Šmarješke Toplice
(7 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 012
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
MAJDA KUŠER AMBROŽIČ, ZA PREDSEDNICO, članica občinskega sveta
MARKO BESAL, član občinskega sveta
JOŽE NOVAK, član občinskega sveta
ANTON KNAUS, Vinji vrh 32, 8220 Šmarješke Toplice
SABINA JAKŠE HREN, Zbure 22a, 8220 Šmarješke Toplice
(7 ZA, 0 PROTI)
. S k l e p št. 013
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE:
MARKO BESAL, ZA PREDSEDNIKA, član občinskega sveta
FRANC ANDERLIČ, član občinskega sveta
JOŽE NOVAK, član občinskega sveta
(7 ZA, 0 PROTI)

4. točka
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2011
V gradivu so člani Občinskega sveta prejeli predlog proračuna občine za leto 2011 z
vsemi zakonsko predpisanimi prilogami.
Županja je pojasnila, da predlog proračuna obravnava občinski svet, izvede se
splošno razpravo na občinskem svetu, sledi javna razprava in nato druga obravnava.
V nadaljevanju je županja kratko vsebinsko predstavila predlog proračuna in
povedala, da so v proračunu za naslednje leto predvidena izvajanja vseh zakonsko
predpisanih nalog na področju šolstva in izobraževanja, sociale, športa, turizma,
gospodarstva, zdravstva, varovanja naravne in kulturne dediščine. Proračun je poleg
tega tudi investicijsko naravnan in omogoča izvajanje že začetih investicij ter
predvideva tudi nekaj novih.
Glavne investicije so:
- komunalna ureditev naselja nad Prinovcem,
- izvedba zaključka investicije obvoznice Šmarjeta z novim krožiščem,
- hidravlične izboljšave (ureditev vodarne in glavnih vodov v občini),

-

obnove vodovodov zaradi dotrajanosti,
investicijsko vzdrževanje cest – obnove in modernizacije,
obnova dela javne razsvetljave v občini,
postavitev in ureditev avtobusnih postaj,
ureditev širokopasovnega omrežja za celotno občino – odprava belih lis.

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja:
- obnova osnovne šole in izgradnja novega vrtca,
- idejni projekti za Zbirno reciklažni center,
- projekti za odpravo izgub na vodovodih v občini,
- kanalizacija in vodovod Stare Šmarješke Toplice,
- kanalizacija in vodovod Žaloviče,
- dokončanje OPN in začetek sprejema OPPN za obrtno cono Kronovo,
- vaško jedro Bela Cerkev,
- stara šola v Beli Cerkvi za potrebe družbenih dejavnosti,
- modernizacija državne ceste z izgradnjo pločnikov, kolesarske steze, javne
razsvetljave in komunalnimi vodi Družinska vas,
- tematska pot Vir življenjske energije z obnovo vaških vodovodov in novo
ureditvijo Klevevža.
Sledila je podrobnejša predstavitev Predloga proračuna, posebej prihodkovnega in
odhodkovnega dela, ki jo je podala finančnica, ga. Damjana Stopar.
G. Novak je uvodoma v razpravo predlagal, da se sproti opravita predstavitev in
razprava po posameznih PP, da bi bili bolj operativni. Županja je predlog zavrnila z
obrazložitvijo, da je v občinskem svetu skoraj polovica novih članov in je za to
potrebna podrobnejša obrazložitev.
V nadaljevanju je g. Novak izpostavil področje šolstva in otroškega varstva, s ciljem
zagotoviti več sredstev za nadstandardno izvajanje programov in v predlagal, naj se
sredstva proračunskih postavk (v nadaljevanju PP), pri katerih predlaga zmanjšanje,
namenijo za plane v vrtcu in šoli ter delovanju upokojencev.
Izpostavil je tudi nekatere predvidene investicije v NRP - kanalizacijski sistem
Šmarjeta – Orešje, vodovod Šmarjeta – Orešje, vodovod Vinji vrh - visoka cona.
V nadaljevanju je g. Pavlič menil, da je proračun pravilno usmerjen oz. tako, da se
bodo že začeti projekti tudi zaključili.
G. Zupančič je menil, da je predlog proračuna po eni strani premalo ambiciozen – ta
prostor bi potreboval več sredstev za razvoj, po drugi strani pa preambiciozen in
izrazil pomislek nad dejansko realizacijo predlaganega proračuna.
G. Selak je izpostavil dilemo glede odkupov zemljišč za ceste glede na velik pritisk
lastnikov.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli

. S k l e p št. 014
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se o predlogu
Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011 opravi javna razprava.
(7 ZA, 0 PROTI)

5. točka
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE –
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA – UPB1
Županja je pojasnila, da so svetniki v gradivu prejeli predlog odloka v prečiščenem
besedilu. Uradno prečiščeno besedilo se lahko sprejme po skrajšanem postopku - z
večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov, skladno s 124. členom poslovnika
občinskega sveta.
Ga. Pozderec je povedala, da je bil Odlok sprejet v letu 2007 in dopolnjen v letu
2010, da gre za uradno prečiščeno besedilo, ki ga sprejme oz. potrditi občinski svet,
nato pa sledi objava v Uradnem listu.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 015
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva – uradno prečiščeno besedilo
(UPB1), po skrajšanem postopku.
(10 ZA, 0 PROTI)

6. točka
POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG NAKUPA PARCEL 399/4
IN 399/1, OBE K.O. DRUŽINSKA VAS (ZA DOSEGO JAVNE KORISTI)
Ga. Pozderec je prisotnim pojasnila razlog za podani predlog odkupa in povedala,
da po zemljišču parc. št. 399/4, k.o. Družinska vas poteka lokalna cesta. Na podlagi
zahteve lastnice zemljišča po ureditvi premoženjsko pravnih razmerij je treba
pristopiti k odkupu parcele. Lastnica želi, da se poleg tega odkupi tudi parc. št. 399/1,
k.o. Družinska vas, ki je prav zaradi te lokalne ceste razvrednotena, saj je skupno
parcelo razdelila predmetna lokalna cesta.
V razpravi, ki je sledila, sta svetnika g. Pavlič in g. Durič predlagala, da se odkupi le
zemljišče – parc. št. 399/4. S predlogom so se strinjali tudi ostali svetniki zato je bil
dan na glasovanje in sprejet naslednji

S k l e p št. 016
Občinski svet sprejme sklep o nakupu parcel št. 399/4, k.o. Družinska vas po
ceni 9,50 EUR/m2, od prodajalke Ana Črtalič, Ulica Ivana Roba 24, 8000 Novo
mesto, za dosego javne koristi. Občinski svet sprejme sklep o razglasitvi
parcele št. 399/4, k.o. Družinska vas, za javno dobro. Občina nosi stroške s
pripravo pogodbe, davke in stroške zemljiško knjižnega prepisa.
(10 ZA, 0 PROTI)

7. točka
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Ga. županja je povedala, da je občinska uprava pripravila pisni odgovor na
vprašanje, ki je bilo podano na konstitutivni seji občinskega sveta in pozvala
svetnike, da postavijo morebitna nova vprašanja.
Svetniki so izpostavili naslednje:
1. Potok Toplica pri Penzionu Domen (odgovor na naslednji seji)
2. Avtobusna postaja v Dragi – odbojna ograja.
3. Skupne ceste z Občino Škocjan, dogovoriti vzdrževanje ob cestah, pluženje.
4. Popravilo javne razsvetljave v Orešniku, ki je v okvari od meseca marca.
5. Imenovanje uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi
6. Predlog, da se organizira skupni sestanek interesentov za vodovod Vinji vrh –
visoka cona v mesecu marcu.
7. Osvetlitev z žarometi dvorišča pri gasilskem domu v Šmarjeti.
8. Odgovor pravnika glede strankarske zastopanosti v KVIAZ.
9. Označevalna tabla na cesti R 3 665 – Zbure – Mačkovec.
10. Jaški brez pokrovov na Vinici.
11. Osvetlitev trga v Beli Cerkvi.
Na vprašanja pod točkami od 2 do 11 so bili dani na sami seji.
Pobude se bodo upoštevale.
Županja je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedala za torek, 28.12.2010.
Zapisnik ima osem (8) 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 20.15 uri.

Številka: 032-0009/2010-8
Datum: 4.11.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

