ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 28. decembra 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 Pavlin Dejan, 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, Majda
Kušer Ambrožič, Aleksander Pavlič Sandi, Franc Anderlič, Branko Zoran, Stane
Pirkovič.
b) opravičili odsotnost člani občinskega sveta:
Dejan Pavlin.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,

-

Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
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.

V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 3. redne seje občinskega sveta.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
S k l e p št. 017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta;
Predlog rebalansa II Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010;
Predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011;
Posamični program upravljanja – predlog nakupa in menjave parcel št.
1120/25, 1120/24, 1120/28, 1120/27, 1079/6, del 1120/11 (za dosego javne
koristi);
Potrditev najemnine za oddajo prostorov za zdravstveno dejavnost;
Seznanitev s prenehanjem koncesijskega razmerja za TIC;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno:
- seznanitev z odstopno izjavo izvoljene članice nadzornega odbora.
(10 ZA, 0 PROTI)

2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 2. redne seje občinskega sveta.
G. Jože Novak je na zapisnik podal pripombo, da zapisnik, napisan v takšni obliki, ne
odraža dejanske razprave s seje in nasprotuje takšni obliki zapisovanja dejstev.
Podobnega mnenja sta bila tudi svetnika g. Zupančič in g. Selak, med tem, ko je g.
Durič menil, da je tovrstna kritika pretirana.
Direktorica OU, ga. Pozderec je povedala, da smo, tudi na priporočilo predstavnice
Službe vlade za lokalno samoupravo pristopili k načinu zapisa, ki zajema »rdečo nit«
razprave pri posamezni točki. Glede na to, da se vsako sejo snema in zvočni
posnetek predstavlja prilogo k zapisniku, je dana možnost prepisa izjave člana
občinskega sveta, če jo le-ta zahteva.

Drugih pripomb na zapisnik člani Občinskega sveta niso imeli in so sprejeli
S k l e p št. 018
POTRDI SE
zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 28.
decembra 2010.
(7 ZA, 2 PROTI)

3. točka
PREDLOG REBALANSA II PRORAČUNA
OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2010
Člani občinskega sveta so z gradivom prejeli predlog drugega rebalansa letošnjega
proračuna. Rebalans že odraža končno stanje proračuna. Gre za manjše medkontne
popravke in bolj za ugotovitev dejanskega stanja realizacije postavk.
Predlog rebalansa je obravnaval tudi odbor za proračun in finance, ki je podal
pozitivno mnenje na predlog Rebalansa II in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme.
V nadaljevanju je finančnica OU, ga. Stopar prisotnim podala podrobnejšo
obrazložitev predloga Rebalansa II Občine Šmarješke Toplice.
V razpravi, ki je sledila je g. Zupančič menil, da je bilo načrtovanje proračuna za leto
2010 premalo kvalitetno, saj je realiziran le v višini 80 % in izrazil bojazen, da se bo
podobna situacija na koncu letošnjega leta ponovila.
Županja je povedala, da je bil proračun ustrezno načrtovan, in sicer na podlagi
podpisanih pogodb, zaradi izpada dela finančnih sredstev iz državnega proračuna,
za projekta Obnova kuhinje v OŠ Šmarjeta in Prinovec (na kar nismo mogli vplivati),
pa pomeni manjšo realizacijo proračuna na odhodkovni strani.
Po končani razpravi so člani Občinskega sveta sprejeli
S k l e p št. 019
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Rebalans II Proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 z naslednjimi sestavinami:
-

Odlok o rebalansu II Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010,
Splošni del proračuna,
Posebni del proračuna,
Načrt razvojnih programov,

-

Obrazložitev:
programov.

splošnega

dela,

posebnega

dela,

načrta

razvojnih

(7 ZA, 0 PROTI)

4. točka
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2011
Na 2. redni seji občinskega sveta je bil sprejet sklep, da se o predlogu proračuna za
leto 2011 opravi javna razprava. Ta je potekala od vključno 1.12.2010 do vključno
15.12.2010.
Skladno s poslovniškimi določili so v času javne razprave predlog proračuna
obravnavali vsi trije pristojni odbori, odbor za družbene dejavnosti, odbor za razvoj in
odbor za proračun in finance. Zapisnike posameznih obravnav na odborih so svetniki
prejeli v gradivu.
Splošna ugotovitev odbora za razvoj in odbora za proračun in finance je bila, da je
nekoliko premalo planiranih sredstev za področje investicijskega vzdrževanja cest,
geodetskih odmer in nakupa zemljišč, s čemer se je tudi županja strinjala. Izrazila je
upanje, da bomo tekom leta morebiti le našli sredstva tudi za ta del izvajanja nalog.
V času javne razprave so bili podani trije amandmaji, ki so jih svetniki prejeli v
gradivu in jih je županja na seji tudi prebrala.
Skladno s poslovniškimi določili je bilo v nadaljevanju opravljeno glasovanje o
vsakem amandmaju posebej in nato še glasovanje o predlogu proračuna kot celote.
Pred tem je v razpravi g. Pirkovič vprašal, ali je predvidena ukinitev Turistično
informacijskega centra v Šmarjeških Toplicah (v nadaljevanju TIC). Županja je
pojasnila, da bo v bodoče TIC deloval naprej v skladu z zakonom.
Po končani razpravi so svetniki glasovali o amandmajih in sprejeli
S k l e p št. 020
Na proračunsko postavko 14010 – Sofinanciranje TIC-a naj se v proračun doda
konto:
- 402 903 – plačilo za delo preko študentskega servisa.
Sredstva v višini 10.000 € se na konto 402903, PP 14010 prerazporedijo iz konta
402999, PP 14010.
(9 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 021

Na proračunski postavki 18039 – Sofinanciranje programov upokojenskih
društev naj se poveča višina sredstev iz 800 € na 1.200 €.
Sredstva v višini 400 € se na PP 18039 prerazporedijo iz PP 18055 – Dejavnost
mladinskih centrov.
(9 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 022
Na proračunski postavki 19009 – Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca naj
se poveča višina sredstev iz 550 € na 1.750 €.
Sredstva v višini 1.200 € se na PP 19009 prerazporedijo iz PP 19029 –
Subvencioniranje šolske prehrane.
(9 ZA, 0 PROTI)
in
S k l e p št. 023
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se sprejme
Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2011 z vsemi zakonsko
predpisanimi prilogami.
(7 ZA, 0 PROTI)
Po sprejetju sklepov je g. Selak odprl razpravo v zvezi s postopkom sprejemanja
predloga proračuna in izpostavil določila 16. člena Poslovnika. Direktorica je
pojasnila, da je postopek sprejemanja proračuna potekal v skladu s poslovniškimi oz.
zakonskimi določili.

5. točka
POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA NAKUPA IN MENJAVE NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA, PARCEL ŠT. 1120/25, 1120/24, 1120/28, 1120/27, 1079/6,
1120/11, VSE K.O. ŽALOVIČE
Ga. Pozderec je povedala, da gre za nakup in menjavo navedenih nepremičnin v
smislu urejanja pravnih razmerij za dosego javne koristi. Za predmetne parcele je bila
izdelana cenitev zemljišča, s katero se predlagatelja zahteve, lastnika nepremičnin
strinjata.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da gre za več let star, ne edini primer, ki ga je Občina
Šmarješke Toplice »podedovala« od Mestne občine Novo mesto in ga je treba rešiti.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli

S k l e p št. 024
Občinski svet sprejme sklep o nakupu parcel št. 1120/25, 1120/24, 1120/28,
1120/27, 1079/6, vse k.o. Žaloviče, po ceni 14,83 EUR/m2 ter prodaji dela
parcele 1120/11, k.o. Žaloviče (po odmeri se kvadratura odšteje od celotne
površine nakupa). Nepremičnine se kupijo od prodajalcev: Angela in Franc
Bašelj, Šmarješke Toplice 62, 8220 Šmarješke Toplice, za dosego javne koristi.
Občinski svet sprejme sklep o razglasitvi parcel št. 1120/25, 1120/24, 1120/28,
1120/27, 1079/6, vse k.o. Žaloviče, za javno dobro. Občinski svet sprejme sklep
o izvzemu javnega dobra za del parcele št. 1120/11, k.o. Žaloviče (točna
kvadratura se določi po odmeri).
Občina nosi stroške s pripravo pogodbe, davke in stroške zemljiško knjižnega
prepisa.
(10 ZA, 0 PROTI)

6. točka
POTRDITEV NAJEMNINE ZA ODDAJO PROSTOROV ZA ZDRAVSTVENO
DEJAVNOST
Ga. Hočevar je prisotne seznanila z informacijami glede izvajanja zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti v naši občini. Povedala je, da je pripravljen predlog, da
se koncesionarju, ki v prostorih na lokaciji Šmarjeta 66 opravlja zdravstveno
dejavnost, mesečno zaračunava najemnino in obratovalne stroške, za
zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja preko javnega zavoda pa je pripravljena
pogodba za mesečno obračunavanje obratovalnih stroškov.
Občinski svet mora skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti potrditi najemnino za oddajo poslovnih prostorov.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 025
Občinski svet sprejme sklep, da potrjuje višino najemnine 8 EUR/m2 brez DDV
za zdravstveno dejavnost (splošna medicina), ki je oddana po koncesijski
pogodbi in zaračunavanje obratovalnih stroškov, tako za zdravstveno (splošna
medicina) kot tudi za zobozdravstveno dejavnost.
.
(10 ZA, 0 PROTI)

7. točka
SEZNANITEV S PRENEHANJEM KONCESIJSKEGA RAZMERJA ZA TIC
Občinski svet je bil seznanjen z informacijo o prenehanju veljavnosti koncesijske
pogodbe, ki je bila sklenjena s podjetjem Konvikt d.o.o. iz Novega mesta za

opravljanje turistične informacijske dejavnosti v občini, ker koncesionar ni izpolnjeval
v pogodbi dogovorjenih pričakovanj. Ga. Grajžl je v nadaljevanju prisotnim
podrobneje predstavila razloge za odpoved pogodbe in dodala, da bo Občinska
uprava TIC prevzela s 1.1.2011 ter v naslednjega pol leta skušala vzpostaviti
pravilnejši sistem delovanja. O nadaljnjih ukrepih oz. predlogih glede delovanja TIC-a
bodo svetniki seznanjeni v prihodnosti.
G. Pavliča je zanimalo, ali bo TIC tudi v bodoče deloval na isti lokaciji, županja je
odgovorila pritrdilno.
Svetniki so nato sprejeli

S k l e p št. 026

Občinski svet sprejme sklep, da se je seznanil s prenehanjem veljavnosti
koncesijske pogodbe za opravljanje turistične informacijske dejavnosti z dnem
31.12.2010, ki je bila sklenjena s podjetjem Konvikt d.o.o. Novo mesto, in se s
tem strinja.
(10 ZA, 0 PROTI)

8. točka
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Ga. županja je povedala, da je občinska uprava pripravila pisne odgovore na
vprašanja, podana na 2. redni seji občinskega sveta in pozvala svetnike, da
postavijo morebitna nova vprašanja.
Svetniki so izpostavili naslednje:
1. G. Novak – po zakonu se moramo krajani v 6 mesecih priključiti na
kanalizacijski sistem, kjer ta obstaja, kjer to ni mogoče, pa mora vsak to urediti
sam, kar je povezano z visokimi stroški (cca 2.100 €); kako je to urejeno, saj
nekateri občani teh stroškov ne zmorejo. Ga. Pozderec je odgovorila, da bomo
na občini proučili vsak primer posebej in nato podali odgovor. G. Bajuk je
pojasnil, da za rešitev tega vprašanja že potekajo aktivnosti v smislu ustrezne
dopolnitve odloka.
2. G. Anderlič – nove avtobusne postaje so že polepljene z raznimi plakati in
obvestili, zato je nujno čim prej v občini urediti oz. postaviti oglasne table.
Županja je pojasnila, da že potekajo aktivnosti za ureditev tega vprašanja.
3. G. Pavlič je predlagal, da se v proračunu za prihodnje leto predvidi nakup
gasilskega vozila.
4. G. Selak - v vasi Vinica je treba na jaške na cesti namestiti ustrezne pokrove
in zamenjati razbito ogledalo (v križišču med Škoda in Škrbina), ter o
poškodovanih označevalnih kolih obvestiti koncesionarja.
5. Ga. Kušer Ambrožič – predlaga pluženje snega v Beli Cerkvi – javna pot (do
hišne številke 29).
6. G. Zupančič – čiščenje snega se ne izvaja v Strelacu (hišna številka 13).

7. G. Zupančič – nevzdržno stanje zaradi gradnje obvoznice – do kdaj bo tako,
predlaga vzporedno ureditev poti za pešce (otroci hodijo v šolo). Podan je bil
odgovor na seji, da bo za to poskrbljeno.
8. G. Anderlič je vprašal, kako daleč je priprava in kdaj je predviden sprejem
OPN. Ga. županja, g. Bajuk in ga. Pozderec so podali pojasnilo oz. navedli
razloge, zaradi katerih se datuma sprejema OPN ne da napovedati.
9. G. Pavlič je ponovno postavil vprašanje glede potoka Toplica in avtobusne
postaje v Dragi. Odgovor je bil podan na seji.

8. točka
RAZNO
G. Selak je vprašal, kakšen bo postopek izbire novega člana Nadzornega odbora oz.
ali bo izbor narejen med prvotno zbranimi predlogi ter pohvalil, da je na seji prisoten
predsednik NO, kar je sicer, zaradi obravnave predloga proračuna, zahteva po
poslovniku.
Ga. Pozderec je odgovorila, da bo postopek izbire izveden skladno s poslovnikom.
Županja je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedala za zadnji torek v mesecu
januarju 2011.
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 19.45 uri.
Številka: 032-0010/2010-21
Datum: 4.1.2011
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

