OBÈINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Obèinski svet
ZAPISNIK
2. seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice,
ki je bila v petek, 30. januarja 2007 ob 18. uri v sejni sobi Obèine Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 66
_____________________________________________________________________
Sejo je prièela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, in na zaèetku
pozdravila èlanico in èlane obèinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
Na zaèetku seje je mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, obvestila èlanice in èlane
obèinskega sveta da:
bo obèinski svet v skladu s sprejetim statutarnim sklepom na prvi seji Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice o zaèasni uporabi splošnih aktov in predpisov Mestne obèine Novo mesto pri
svojem delu do sprejema lastnega poslovnika uporabljal poslovnik Obèinskega sveta Mestne obèine
Novo mesto;
je za zapisnikarja seje doloèila Petra Fabjanèièa iz Mestne obèine Novo mesto.
V skladu z drugim odstavkom 29. èlena poslovnika obèinskega sveta je bilo ob 16.05 uri s poimenskim
klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih vseh 10 èlanic in èlanov obèinskega sveta, da je obèinski
svet v skladu s 44. èlenom poslovnika sklepèen, ter da lahko nadaljuje z delom in odloèanjem.
Navzoèi:
a) èlanice in èlani obèinskega sveta:
Franc Gregorèiè, Jože Novak, Pavel Zupanèiè, Vladimir Petroviè, Renata Majcen, mag. Marjan Hribar,
Aleksander Pavliè, Ivan Jordan, Franc Anderliè in Franci Novak.
b) ostali prisotni :
mag. Fredi Banèov,
Peter Fabjanèiè, služba obèinskega sveta Mestne obèine Novo mesto,
predstavniki medijev,
nekateri obèani.
Èlanica in èlani obèinskega sveta so s sklicem seje dne 15. 1. 2007 prejeli predlog dnevnega reda in
naslednje gradivo:
predlog zapisnika 1. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice z dne 1. 12. 2006,
predlog Statuta Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava,
predlog poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava,
predlog Odloka o ustanovitvi obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava.

Županja je obvestila èlanico in èlane obèinskega sveta, da so na klop pred sejo prejeli naslednje dodatno
gradivo:
-gradivo k 3. toèki: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
-gradivo k 4. toèki: Imenovanje komisije za statut in poslovnik,
-gradivo k 8.1 toèki: Informacija o sklepu o zaèasnem financiranju,
-gradivo k 8.2 toèki: Informacija o nadomestnih volitvah za èlana Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice,
-gradivo k 8.3 toèki: Informacija o imenovanju komisije za celostno podobo,
-gradivo k 8.4 toèki: Informacija o imenovanju komisije za delitveno bilanco.

K 1. toèki
Doloèitev dnevnega reda
V skladu s 30. èlenom poslovnika je obèinski svet najprej odloèal o doloèitvi dnevnega reda 2. seje
obèinskega sveta.

I.
Predlogi za razširitev dnevnega reda
Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je predlagala, da se na dnevni red uvrsti pod
toèko razno dodatna podtoèka, in sicer:
8.4 Informacija o imenovanju komisije za delitveno bilanco
ter podala obrazložitev predloga (smiselno je, da se imenuje to komisijo, ker se v naslednjih dneh
prièakuje prvi osnutek sporazuma med Mestno obèino Novo mesto in Obèino Šmarješke Toplice, kar je
osnova za delitveno bilanco).
Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice je na predlog županje brez razprave sprejel
razširitev
dnevnega reda
z naslednjo toèko:
8.4 Informacija o imenovanju komisije za delitveno bilanco.

II.
Predlogi za umik z dnevnega reda
1.
Pavel Zupanèiè je predlagal umik 3. toèke: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, in sicer na osnovi doloèil 27. èlena Poslovnika Mestne obèine Novo mesto, ki velja tudi za
Obèino Šmarješke Toplice, ker ni logièno in ni pravne podlage, saj mora biti pred imenovanjem komisije
sprejet statut Obèine Šmarješke Toplice, ki doloèi število èlanov, strukturo in naloge komisije.

2.
Pavel Zupanèiè je predlagal umik 6. toèke: Predlog poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šmarješke
Toplice (poslovnik se formira na osnovi sprejetega Statuta Obèine Šmarješke Toplice).

Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice (imenovanje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je obvezno imenovati po Zakonu o lokalni samoupravi že na prvi seji; takšno je tudi
pravno tolmaèenje službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj; novonastale obèine so
dolžne na prvi seji obèinskega sveta imenovati komisijo; zato ocenjuje, da umik toèke ni smiseln).
Mag. Fredi Banèov (30. èlen Zakona o lokalni samoupravi doloèa, da ima obèinski svet komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; to je edina komisija, ki jo obèinski svet mora imenovati na
podlagi zakona in ne izhaja iz statuta, zato ni pravne ovire, da danes obèinski svet ne bi imenovalo
èlanov te komisije; ZLS pravi, da poslovnik obèinskega sveta sprejme obèinski svet, torej na podlagi
zakona; ni nujno, da je sprejet šele, ko je uveljavljen statut; v predlogu poslovnika je na koncu
predvidena rešitev, da se uveljavi kasneje kot statut: statut naslednji dan po objavi v uradnem listu,
poslovnik pa šele osmi dan in tako bi bilo èasovno zaporedje ustrezno).
Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je podala informacijo, da je bil 15. 12. 2006 v
Uradnem listu RS objavljen statutarni sklep, ki je doloèil, da do sprejema svojih splošnih aktov Obèina
Šmarješke Toplice uporablja akte Mestne obèine Novo mesto in da mora sprejeti svoje splošne akte v
treh mesecih.

1.
Obèinski svet je po razpravi
UMAKNIL
3. toèko:
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dnevnega reda.
(7 ZA, 3 PROTI)
Franc Gregorèiè je obrazložil svoj glas za umik 3. toèke (o statutu se bo razpravljalo pod 5. toèko in
vprašanje ali se ga bo sprejelo, vendar statut doloèa podlago za sprejem komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja; imamo drug predlog o komisiji, ki ni trièlanska; prej se mora sprejeti
statut, èe bi bile toèke obrnjene bi bilo bolj logièno).
2.
Obèinski svet je po razpravi
UMAKNIL
6. toèko:
Predlog poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava
z dnevnega reda seje.
(7 ZA, 3 PROTI)

III.
Doloèitev dnevnega reda
S k l e p št. 6
V skladu s 30. èlenom poslovnika je obèinski svet odloèal o doloèitvi dnevnega reda 2. seje Obèinskega
sveta Obèine Šmarješke Toplice in potrdil naslednji
dnevni red
1. Ugotovitev sklepènosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. seje obèinskega sveta
3. Imenovanje komisije za statut in poslovnik
4. Predlog Statuta Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice - prva
obravnava
6. Razno
6.1 Informacija o sklepu o zaèasnem financiranju
6.2 Informacija o nadomestnih volitvah za èlana Obèinskega sveta
Obèine Šmarješke Toplice
6.3 Informacija o imenovanju komisije za celostno podobo
6.4 Informacija o imenovanju komisije za delitveno bilanco.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 2. toèki
Pregled in potrditev zapisnika
1. redne seje obèinskega sveta
Èlanica in èlani obèinskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog zapisnika 1.
redne seje obèinskega sveta.
S k l e p št. 7

Obèinski svet je brez razprave
P O T R D I L
zapisnik 1. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice z dne 1. 12. 2006 v
predloženi vsebini.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 3. toèki
Imenovanje komisije za statut in poslovnik

Gradivo – predlog za imenovanje Komisije za statut in poslovnik so èlanica in èlani obèinskega sveta
prejeli na klop: seznam kandidatur za èlanice in èlane Komisije za statut in poslovnik s predlagatelji le-

teh.
Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je podala informacijo, da je po posvetovalnem
sestanku dne 24. 1. 2007 upoštevala predlog, da se v komisijo imenuje pet èlanov namesto treh, in sicer
za:
predsednika: Pavel Zupanèiè,
èlana: Aleksander Pavliè,
èlana: Franc Gregorèiè,
èlana: Franci Novak,
èlana: mag. Marjan Hribar.
Zastopanost v delovnih telesih obèinskega sveta temelji na sorazmernosti z zastopanostjo svetniških
skupin v obèinskem svetu.
V razpravi je sodeloval Jože Novak (primerna sestava in primerni èlani).

S k l e p št. 8
Obèinski svet je po razpravi
1.
imenoval
Komisijo za statut in poslovnik
v sestavi:
Pavel Zupanèiè, predsednik,
Aleksander Pavliè, èlan,
Franc Gregorèiè, èlan,
Franci Novak, èlan,
mag. Marjan Hribar, èlan.
2.
Komisija za statut in poslovnik do prihodnje seje obèinskega sveta:
preuèi pripombe in predloge, podane na predlog Statuta Obèine Šmarješke Toplice
in pripravi besedilo predloga Statuta Obèine Šmarješke Toplice za drugo obravnavo;
pripravi predlog Poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice za prvo
obravnavo.
(10 ZA, 0 PROTI)

Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je imenovanim èestitala za imenovanje in jim
zaželela, da bi do naslednje seje uspešno opravili svoje naloge v zvezi s statutom in poslovnikom Obèine
Šmarješke Toplice.

V razpravi je sodeloval Pavel Zupanèiè (komisija je bila že usklajena na usklajevalnem sestanku èlanov
obèinskega sveta; danes pravno formalna dikcija te komisije; osnutek statuta se je že obravnaval in
doloèene pripombe).

K 4. toèki
Predlog
Statuta Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava
Gradivo – predlog statuta so èlanica in èlani obèinskega sveta prejeli s sklicem seje v poslovniškem roku.
Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je v uvodu podala nekaj osnovnih informacij
in izhodišè o predlogu statuta (želja, da obèinski svet èim prej sprejme statut kot temeljni splošni akt
obèine; s sklicem seje posredovan predlog statuta, ki je pripravljen na podlagi vzorca Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj; v skladu z zakonodajo in s poslovnikom Obèinskega sveta
Mestne obèine Novo mesto obèinski svet sprejema statut dvofazno, kar pomeni v dveh obravnavah
praviloma na dveh sejah ter z dvotretjinsko veèino glasov vseh èlanov obèinskega sveta, ker gre za
najpomembnejši temeljni splošni akt obèine; vsebino statuta doloèa 64. èlen ZLS).
V razpravi so sodelovali:
Pavel Zupanèiè (komisija je bila že usklajena na usklajevalnem sestanku èlanov obèinskega sveta; danes
pravno formalna dikcija te komisije; osnutek statuta se je že obravnaval in bile so podane doloèene
pripombe: v 8. èlenu, toèka 3 se v zadnji alineji èrta »in kmetijstva«; predhodni stavek se naj v celoti
èrta, ker je mnenje, da ne bi loèevali posameznih gospodarskih dejavnosti in so že navedene v
prejšnjem èlenu; v 8. èlenu, toèka 5 se naj v zadnji vrstici doda »in pokopališèa«; 8. èlen, 7. alineja:
doda naj se »podeljuje koncesije za privatne vzgojno varstvene enote«; 8. èlen, 7. toèka: doda naj se
»sodeluje z izvajalci del na podroèju oskrbe ostarelih v domovih na podroèju obèine v smislu
zagotavljanja prioritet pri vselitvi za obèane Obèine Šmarješke Toplice; 8. èlen, toèka 10: doda naj se
gradi tudi »pokopališèa in mrliške vežice«; 9. èlen: doda naj se alineja: »zagotavljanje sredstev za
mrliško ogledno službo«; 23. èlen: èrta naj se Komisija za vloge in pritožbe ter se reševanje pritožb
prerazporedi med ostale komisije in vsaka naj rešuje svoje podroèje pritožb; v 23. èlenu se pri imenu
Odbora za finance doda »in gospodarjenje z obèinskim premoženjem«; 24. èlen: KMVVI sprememba na
5-èlansko komisijo in vsi svetniki; isto pri 25. èlenu: KSP naj ima 5 èlanov; 26. èlen naj se èrta; 28. èlen:
komisija predlaga 5 èlanov, in sicer 3 svetniki in 2 zunanja èlana; 34. èlen: »Župan opravlja funkcijo
poklicno. Župan se lahko odloèi da bo funkcijo opravljal nepoklicno«; 35. èlen 5. alineja: ni smiselno da
ima obèina dva podžupana in predlog, da ima obèina enega podžupana; 39. èlen: èrta naj se »dva« in
napiše »enega« podžupana; 42. èlen: pripomba na zahtevano stopnjo izobrazbe pri NO; mnenje, da
kljub temu, da je strokovna izobrazba pomembna, vendar da so morda še bolj pomembne izkušnje in to,
da je predsednik zaupanja vredna oseba, zato predlog, da ostane šesta stopnja za predsednika NO; 60.
èlen: v prvem stavku naj se doda namesto posameznih naselij »skupine naselij«; vaški odbori so brez
statusa pravne osebe in so hkrati lahko obèini v veliko pomoè; 104. èlen naj se èrta v celoti),
mag. Marjan Hribar (obèina potrebuje strategijo razvoja turizma; ni nujno da je tu napisana; obstaja
velik obseg razvojnih sredstev, namenjenih za razvoj turizma in podlaga za prijave na razpise je
strategija razvoja turizma; možnosti je veliko; predlog, da èlen ostane in se ga bolje definira; turizem je
ena kljuènih panog v tej obèini in bi bilo prav, da ostane; MO NM nima ustrezne strategije razvoja
turizma),
Aleksander Pavliè (turizem se naj ne bi èrtal kot turizem, ampak, da se ga ne izdvaja iz gospodarskega
dela; na usklajevalnem sestanku je bilo govora o tem, da so vaški odbori samo posvetovalna telesa),
Vladimir Petroviè (Obèina Šmarješke Toplice bo sigurno imela strategijo razvoja vseh dejavnosti; v
primeru izrednih situacij se podeli pooblastilo svetniku, tako da ni potrebe po dveh podžupanih),
Renata Majcen (vsi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, spadajo v doloèeno mrežo glede na število
prebivalcev; odobritev obèine, da je stvar sploh potrebna; obèina bi se lahko vkljuèila),
Franc Anderliè (imamo veliko primernih ljudi s peto stopnjo izobrazbe za nadzorni odbor, ki zelo dobro
obvladajo finance in poslovanje; predsednik NO naj ima šesto stopnjo, za èlane pa ni potrebno doloèiti
stopnje),
Ivan Jordan (pri NO naj se napiše, da je »zaželena« sedma stopnja izobrazbe) ter
Franc Gregorèiè (vaški odbor naj se ne omeji na obmoèje ene vasi).

Na podana vprašanja in pobude sta odgovarjala mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke
Toplice (turizem je za obèino zelo pomemben; nujno se potrebuje strategijo razvoja turizma; razvojni
potencial turizma je zelo velik; èe KSP oceni da ni potrebno, se lahko predlagana dikcija spremeni;
predlog dveh podžupanov je bil naveden zaradi primera, èe pride do kakšne nepredvidene situacije;
sistemizacijo ureja župan s pravilnikom o sistemizaciji obèinske uprave; vaški odbori se lahko opredelijo
v posebnem odloku) in mag. Fredi Banèov (odgovor na podane predloge: Obèina Šmarješke Toplice je
ena tistih obèin, ki daje poudarek na turizem in je bila zato alineja dodatno vkljuèena v statut; podlaga bi
bila nekoè strategija turizma in izvedene doloèene aktivnosti, vendar je to predvsem politièna odloèitev;
pripombe se bodo do druge obravnave preuèile in prav tako jih bo preuèila pravkar ustanovljena
komisija; pri Komisiji za vloge in pritožbe so težava pritožbe, za katere se ne ve, v katero podroèje
spadajo; ZLS doloèa, da se podrobnosti urejajo z odloki).

S k l e p št. 9
I.
Obèinski svet je po razpravi sprejel
predlog
Statuta Obèine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
II.
Sklep
1.
Predlog statuta se posreduje v javno razpravo do 10. 2. 2007.
2.
Komisija za statut in poslovnik preuèi vse pripombe in predloge, podane na seji, pripombe
in predloge, prispele v èasu javne razprave ter pripravi predlog statuta za drugo
obravnavo.
(10 ZA, 0 PROTI)

Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je obvestila èlanico in èlane obèinskega sveta,
da bo naslednja seja obèinskega sveta 27. 2. 2007 in nato odredila 10 minutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 19.20 uri.
Ugotovljeno je bilo, da je na nadaljevanju seje prisotnih deset (10) èlanov obèinskega sveta ter da je
obèinski svet sklepèen.

K 5. toèki
Predlog Odloka
o ustanovitvi obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice - prva obravnava
Gradivo – predlog odloka so èlanica in èlani obèinskega sveta prejeli s sklicem seje v poslovniškem roku.

Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je podala nekaj uvodnih informacij o
izhodišèih za pripravo odloka.
V razpravi so sodelovali:
Vladimir Petroviè (želje, da bi bila obèina uspešna; obèinska uprava je pomembna in ljudje v njej še bolj;
pojavljajo se govorice, zato vprašanje ali lahko županja transparentno prikaže obèinsko upravo; kateri
ljudje bodo opravljali doloèene naloge; smo v zamudi v primerjavi z ostalimi obèinami; problem obèine
trenutno ni turizem),
Franc Gregorèiè (potrebno je dolgoroèno razmišljati o kadrih),
Pavel Zupanèiè (doloèene toèke so se umaknile, ker svetniki mislimo, da je županja odloèala sama; èe bi
županja delala kot drugi, bi danes imeli že vse sprejeto),
mag. Marjan Hribar (obžalovanje, da je ta svet danes dejansko kršil zakonodajo brez nekakšnih
vsebinskih razlogov; županja je pripravila konstruktiven predlog) ter
Aleksander Pavliè (komisija je bila prepozno sestavljena; èe bi danes dobili gradivo, bi se pogovarjali od
èlena do èlena; sedaj pa smo dali vsaj te pripombe na statut; ne gre za neke zamere; na naslednji seji bo
že veliko bolj jasnega).
Na podana vprašanja in predloge sta na seji odgovorila mag. Bernardka Krnc, županja Obèine
Šmarješke Toplice (Obèina Šmarješke Toplice ne caplja za ostalimi obèinami; pravoèasno je bilo
pripravljeno kakovostno gradivo za odloèanje na obèinskem svetu po zakonitem postopku; zato je bilo
nekonstruktivno, da se predlog poslovnika umakne iz prve obravnave in izgublja dodatni èas (v Obèini
Straža so npr. vse sprejeli na eni sami seji), zato zavrnitev neargumentiranih kritik; nadalje sledi
sprejetje proraèuna in nato sistemizacija delovnih mest; obèinska uprava naj ne bi imela veè kot šest
zaposlenih; zaposleni s širokim znanjem in strokovno usposobljenostjo; trenutno je obèina na
zaèasnem financiranju; dokler ni lastnega proraèuna ni lastnega zaposlovanja; vse je odvisno od
delitvene bilance; predlagani v.d. direktorja obèinske uprave izpolnjuje vse pogoje; delovanje v skladu z
zakonodajo) in mag. Fredi Banèov (pravilnik o sistemizaciji se sprejme potem, ko je sprejet odlok o
obèinski upravi; dokler ni bilance ni sprejetega proraèuna; odlok ustvarja razmerja med županom,
direktorjem obèinske uprave in ostalimi zaposlenimi).

S k l e p št. 10

Obèinski svet je po razpravi sprejel
1.
predlog
Odloka o ustanovitvi obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi v
predloženi vsebini.
(7 ZA, 3 PROTI)

2.
Odlok
o ustanovitvi obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice v drugi obravnavi v predlagani
vsebini.
(6 ZA, 4 PROTI)

K 6. toèki
Razno
6.1 Informacija o sklepu o zaèasnem financiranju
Mag. Bernardka Krnc, županja Obèine Šmarješke Toplice, je obvestila èlanico in èlane
obèinskega sveta, da je na podlagi Zakona o javnih financah skupaj z županom Mestne
Obèine Novo mesto in županom Obèine Straža sprejela sklep o zaèasnem financiranju za
obdobje januar – marec 2007, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 140/2006.
Obèinski svet se je brez razprave
seznanil
s sklepom o zaèasnem financiranju obèin v obdobju januar – marec 2007.
Mag. Bernardka Krnc je obvestila èlanico in èlane obèinskega sveta, da so prejeli še tri dodatne
informacije in podala osnovne obrazložitve, in seznanila obèinski svet z:
6.2 Informacijo o nadomestnih volitvah za èlana Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice,
6.3 Informacijo o imenovanju komisije za celostno podobo,
6.4 Informacija o imenovanju komisije za delitveno bilanco.
Èlani obèinskega sveta so opozorili na pereèe vprašanje dokonèanja Šmarješke obvoznice in na
problematiko nekaterih obèinskih cest v Obèini Šmarješke Toplice.
*
Ker ni bilo veè razprave, se je županja zahvalila za sodelovanje na seji in zakljuèila sejo ob 20.30 uri.

Številka : 032-5/2007
Datum: 30. 1. 2007
Zapisal
Peter Fabjanèiè

Županja
mag. Bernardka Krnc

