ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 15. februarja 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 na
seji prisotnih 9 članov občinskega sveta od skupno 11, da je svoj izostanek na sejo
opravičil Franc Anderlič ter da je občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika
sklepčen in lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Ob 18.05 se je pridružil tudi
svetnik g. Pirkovič Stane, tako je bilo na seji prisotnih 10 od 11 članov občinskega
sveta.
Navzoči:
a) članica in člani občinskega sveta:
Jože Novak, Pavel Zupančič, Peter Selak, Marko Besal, Aleksander Durič, Majda
Kušer Ambrožič, Aleksander Pavlič Sandi, Branko Zoran, Stane Pirkovič (na seji
pridružil ob 18.05), Dejan Pavlin.
b) opravičili odsotnost člani občinskega sveta:
Franc Anderlič.
c) ostali prisotni:
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-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Stane Bajuk, višji svetovalec komunalo, urejanje prostora in
varstvo okolja
Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo,
Tomaž Ramovš, svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Predstavniki podjetja ELES, d.o.o., g. Goran Hrovat, g. Miran
Marinšek,
Predstavnik podjetja Institut Stane Vidmar, g. Rado Isaković,
Predstavniki KGZS, OE NM, g. Jože Simončič, mag. Zdenka
Kramar, ga. Vlasta Darovic,
Občani in predstavniki medijev.

S pošto so svetniki naknadno po sklicu seje prejeli:
-

k točki 3 predlaganega dnevnega reda: predstavitev rekonstrukcije daljnovoda
DV 2x110 kV Brestanica – Hudo,
k točki 7 in 8 predlaganega dnevnega reda: zapisnik 2. seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 9.2.2011,

na mizo neposredno na seji pa še pogodbo o razdružitvi skupnega premoženja k
predlagani točki 10 in zapisnik 2. seje odbora za razvoj k 4., 5. in 6. točki
predlaganega dnevnega reda.
Županja je predlagala delni umik 8. točke dnevnega reda, in sicer imenovanje
odgovornega urednika Razgledov, ker še niso podani pogoji za uvrstitev te točke na
dnevni red seje občinskega sveta.
V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 4. redne seje občinskega sveta, upoštevaje
umik dela 8. točke dnevnega reda.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
dnevni

red :

S k l e p št. 027

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta;
Rekonstrukcija daljnovoda DV 2x110 kV Brestanica – Hudo;
Predlog Strategije kmetijstva Občine Šmarješke Toplice;
Predlog Odloka o nekategoriziranih cestah – 1. obravnava;
Predlog Pravilnika o enotnem izgledu žarnih grobov na pokopališču
v Beli Cerkvi;
7. Imenovanje člana nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice;
8. Imenovanje dveh članov občinskega sveta za uredniški odbor Razgledov;
9. Posamični program upravljanja – predlog enakovredne menjave parcel št.
1907/4 in 2909/2, obe k.o. Gorenja vas (za dosego javne koristi);
10. Pisarna občinske uprave v delu stavbe v lasti Gasilskega društva
Šmarjeta;
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11. Stara šola Bela Cerkev – potrditev DIIP za Kulturni dom Bela Cerkev;
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
13. Razno:
• seznanitev z odstopom od odkupa nepremičnine – Črtalič Ana;

(9 ZA, 0 PROTI)

2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 3. redne seje občinskega sveta.
Na zapisnik 3. redne seje občinskega sveta niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 028
POTRDI SE
zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 28.
decembra 2010.
(9 ZA, 0 PROTI)

3. točka
REKONSTRUKCIJA DALJNOVODA DV 2X110 Kv BRESTANICA - HUDO
Občina Šmarješke Toplice je bila konec lanskega leta s strani ELES-a obveščena o
nameravani rekonstrukciji obstoječega daljnovoda, ki poteka preko naše občine.
Namen obravnave te točke je seznaniti občinski svet z nameravanim posegom, ki naj
o tem tudi poda svoje mnenje.
Projekt so svetnikom predstavili predstavniki podjetja ELES, d.o.o., gospoda Goran
Hrovat in Miran Marinšek ter gospod Rado Isaković iz Instituta Stane Vidmar.
G. Hrovat je na kratko predstavil elektroenergetski sistem, dolžine in starost omrežja,
posebej za območje Dolenjske ter utemeljitev rekonstrukcije, pri čemer je poudaril,
da gre za projekt državnega pomena, ki ga načrtuje država in je vključen v Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije in veljavni Načrt prenosnega omrežja 2009 – 2018.
Rekonstrukcija je nujna, saj se pričakuje postopno rast porabe električne energije,
nujna je podvojena povezava zaradi odpornosti na okvare in bodočih povečanih
pretokov moči iz hidroelektrarn na Savi, obstoječe 110 kV omrežje pa je tudi že
dotrajano. V nadaljevanju je predstavil tudi osnovne podatke o gradnji in postopek
graditve ter vplive na okolje, prikazal obstoječe stanje ter predlagano končno stanje v
okolju.
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G. Isaković je podrobneje predstavil zakonsko regulativo za področje
elektromagnetnega sevanja v državi, ki je podlaga za spremljanje mejnih vrednosti
glede zdravstvenih učinkov.
V razpravi, ki je sledila, je g. Pavlič vprašal, zakaj investitor ne razmišlja o možnosti
vkopa kablov - pokablitve v zemljo, ga. Kušer Ambrožič je izpostavila pomislek glede
predvidene širine varovalnega pasu in navedla primer iz Mestne občine Novo mesto,
kjer so varovalni pas iz 70 m povečali na 140 m , g. Besal je vprašal, zakaj ni
predvidena uporaba ovojev in s tem zmanjšanje vpliva na okolje. Predstavnika Elesa
sta pojasnila, da polaganje vodov v zemljo projekt izdatno podraži, tudi ovijanje
kablov zahteva več stojnih mest in v varianti »po zraku« ni primerno, širši varovalni
pas pri projektu v novomeški občini pa je omogočilo dejstvo, da se je ta projekt gradil
na novo.
G. Selak je pripomnil, da bi morali v razpravi o tem projektu sodelovati krajani oz.
občani, združeni v civilni iniciativi, ki so jo ustanovili v januarju 2009, in bi njihove
zahteve morale biti upoštevane. Županja je pojasnila, da bo v naslednjem koraku
projekt predstavljen tudi vsem krajanom, ki bivajo v okolju, kjer je predviden poseg.
G. Zupančič je menil, da bi morali pred dokončno izbiro oz. odločitvijo pridobiti še
neodvisno mnenje ustrezno usposobljenih strokovnjakov in prebivalce območja pred
škodljivimi vplivi zaščititi.
Po končani razpravi so člani Občinskega sveta sprejeli
S k l e p št. 029
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se je seznanil z
rekonstrukcijo obstoječega daljnovoda DV 2x110 kV Brestanica – Hudo in
podal naslednje mnenje:
-

da se nameravana rekonstrukcija daljnovoda javno predstavi občanom
in da se, v kolikor bo do rekonstrukcije prišlo, le-ta v soglasju z občani
izvede tako, da ne bo še poslabšala dosedanjih bivalnih pogojev in
kvalitete življenja naših občanov, zato občinski svet zahteva, da se
rekonstrukcija izvede po zemlji in delno odmakne od bivalnih površin,
skladno z zahtevo civilne iniciative.
(10 ZA, 0 PROTI)

4. točka
PREDLOG STRATEGIJE KMETIJSTVA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
Kmetijstvo s svojimi dejavnostmi zelo pomembno vpliva na oblikovanje prostora in je
v širšem kontekstu ključnega pomena pri ohranjanju podeželja.
Ohranjanje kmetijske dejavnosti, kljub njeni ekonomski nekonkurenčnosti, postaja
nacionalni interes in interes lokalne skupnosti. Občina Šmarješke Toplice je v
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lanskem letu s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto sklenila pogodbo za
izdelavo strategije kmetijstva. Le–ta bo pripomogla tudi k utemeljevanju prijav
investicij za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kmetijske politike.
Namen obravnave Strategije kmetijstva je, da se Občinski svet z njo seznani in jo
potrdi. Strategijo je na dveh sejah obravnaval tudi Odbor za razvoj in občinskemu
svetu tudi predlaga njeno potrditev ter sprejem.
Predhodni postopek obravnave tega dokumenta je prisotnim predstavila Petra Grajžl,
svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo, ki je povedala, da so bili v pripravo
tega dokumenta vključena kmetijska gospodarstva iz naše občine, predstavniki
društev obravnavanega področja, predstavniki občine in strokovnih služb s področja
kmetijstva ter člani Odbora za razvoj. V nadaljevanju pa sta dejavnost kmetijstva oz.
dokument Strategija kmetijstva prisotnim podrobneje predstavila direktor KGZS, OE
Novo mesto, g. Simončič in mag. Zdenka Kramar.
V razpravi je g. Novak menil, da bo v prihodnje pridelava hrane še kako pomembna
dejavnost, zato bo treba obdelati tudi sedaj zaraščene površine in podpreti »malega
kmeta«. G. Selak je pohvalil kvalitetno pripravljeno študijo, ki prikazuje »žalostno«
stanje našega kmetijstva in menil, da bi bilo treba za osnovo za pripravo takšne
strategije vzeti daljše obdobje od 5 let.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 030
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Strategijo razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Šmarješke Toplice za obdobje 2010-2015.
(10 ZA, 0 PROTI)

5. točka
PREDLOG ODLOKA O NEKATEGORIZIRANIH CESTAH – 1. OBRAVNAVA
Z odlokom želi Občina urediti stanje nekategoriziranih cest v naši občini in sicer bo
odlok pravna podlaga za urejanje prometa tudi na nekategoriziranih cestah, ki so v
upravljanju Občine Šmarješke Toplice in podlaga za odpravljanje kršitev in
omejevanje nekontrolirane uporabe teh cest. Predlog odloka je obravnaval tudi
Odbor za razvoj na 2. seji, ki je bila 2.2.2011 in sprejel sklep, da občinskemu svetu
predlaga sprejem odloka.
Podrobnejšo predstavitev predloga Odloka je prisotnim podal Tomaž Ramovš,
svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali g. Zupančič, g. Selak, g. Novak, g. Besal, g.
Pavlič, g. Durič in bili enotni, da je predmetno področje treba urediti in naj bodo
predpisani standardi življenjski, da se jih bo dalo izvajati. G. Zupančič je posebej
opozoril na potrebo po kategorizaciji posameznih objektov (sedaj so v »istem košu«
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poljske, gozdne ceste, dovozne poti, avtobusna postajališča), na širino posameznega
varovalnega pasu ter na nesmiselnost nekaterih določil 14. člena tega Odloka.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 031
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v
Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi in se do druge obravnave prouči na
prvi obravnavi podane pripombe.
(10 ZA, 0 PROTI)

6. točka
PREDLOG PRAVILNIKA O ENOTNEM IZGLEDU ŽARNIH GROBOV NA
POKOPALIŠČU V BELI CERKVI
Investicija Pokopališče Bela Cerkev je zaključena, pridobljeno je uporabno
dovoljenje.
Zaradi enotnega izgleda žarnih grobov so pristojni na Občini pripravili predlog
pravilnika, ki bo to urejal. S pravilnikom se podrobneje predpiše oblika in način
vgradnje žarnih pokrovov ter določi pravice in obveznosti med Občino Šmarješke
Toplice, koncesionarjem in najemnikom žarnega groba na pokopališču v Beli Cerkvi.
Predlog pravilnika je obravnaval tudi Odbor za razvoj na 2. seji, ki je bila 2.2.2011 in
sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga sprejem odloka.
Podrobnejšo predstavitev predloga Odloka je prisotnim podal Stane Bajuk, višji
svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja.
Svetniki na podani predlog pravilnika niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 032
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o enotnem izgledu
žarnih grobov na pokopališču v Beli Cerkvi.
(10 ZA, 0 PROTI)

7. točka
IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA ODBORA
Dne 11.1.2011 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom
občinskega sveta podala povabilo k oddaji predlogov za imenovanje člana
nadzornega odbora. Prispeli so trije predlogi, vsi trije pravočasno. Predsednik
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Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Pavlič je prisotne seznanil,
da je komisija predloge na 2. seji, ki je bila 9.2.2011 pregledala in občinskemu svetu
podala predlog za imenovanje člana nadzornega odbora.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič izrazil pomislek glede predlaganega člana in
menil, da bi moral biti en član nadzornega sveta iz »opozicijskih vrst«. V nadaljevanju
je g. Durič podal obrazložitev oz. utemeljitev podanega predloga.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 033
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o imenovanju Jakoba
Vovka, Družinska vas 43a, 8220 Šmarješke Toplice v Nadzorni odbor Občine
Šmarješke Toplice.
(6 ZA, 3 PROTI)

8. točka
IMENOVANJE DVEH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA ZA UREDNIŠKI ODBOR
RAZGLEDOV
Dne 12.1.2011 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom
občinskega sveta podala povabilo k oddaji predlogov za imenovanje dveh članov v
uredniški odbor glasila Razgledi. Prispela sta dva predloga, oba pravočasno.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Pavlič je
povedal, da je komisija na 2. seji, ki je bila 9.2.2011 predloga pregledala in
občinskemu svetu podala predlog za imenovanja.
Svetniki na podana predloga niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 034
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o imenovanju Majde
Kušer Ambrožič in Jožeta Novaka kot člana občinskega sveta v uredniški
odbor Razgledov.
(10 ZA, 0 PROTI)

9. točka
POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA MENJAVE NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA, PARCELI ŠT. 1907/4 IN 2909/2, OBE K.O. GORENJA VAS
Direktorica občinske uprave, ga. Pozderec je predstavila predlog menjave
nepremičnin, parc. št. 1907/4 – lastnik Rafael in Terezija Pajk in 2909/2 – javno
dobro, v k.o. Gorenja vas v smislu ureditve dejanskega stanja poteka javne ceste s
katastrskim in zemljiškoknjižnim stanjem.
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V razpravi je g. Zupančič najprej izpostavil, da gre za cesto, ki jo uporabljajo otroci in
bi z menjavo morali na regionalno cesto, kjer ni pločnika, povedal pa je tudi, naj bi
Pajkovi del zemljišča na parc. št. 1097/4 s pogodbo odstopili Krajevni skupnosti
Šmarjeta, za kar naj bi brezplačno dobili komunalni priključek oz. priključek na cesto
in predlagal, da Občina realizacijo slednjega preveri. Pri tem je g. Besal izpostavil
vprašanje glede predaje arhiva bivših krajevnih skupnosti Občini Šmarješke Toplice,
županja je pripomnila, da ni bilo še nič predanega, g. Selak pa je pojasnil, da se
dokumentacija nahaja v prostorih Občine.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 035
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se predlog menjave
nepremičnega premoženja za parcelo št. 1907/4 s parcelo št. 2909/2, obe k.o.
Gorenja vas natančno prouči in po proučitvi vseh dejstev ponovno pripravi za
obravnavo na seji občinskega sveta.
(10 ZA, 0 PROTI)

10. točka
PISARNA OBČINSKE UPRAVE V DELU STAVBE V LASTI
GASILSKEGA DRUŠTVA ŠMARJETA
Članom občinskega veta je bila posredovana v obravnavo vloga Prostovoljnega
gasilskega društva Šmarjeta glede ureditve najemnih razmerij za pisarno, v kateri
deluje del občinske uprave, ki je v objektu na parcelni št. 1919/4, k.o. Gorenja vas in
v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Šmarjeta.
Na klop so svetniki prejeli tudi kopijo pogodbe o prenosu prostora oziroma objekta s
takratne krajevne skupnosti Šmarjeta na društvo.
V razpravi, ki je sledila, so svetniki g. Zupančič, g. Novak, g. Selak, g. Durič
predlagali skupni sestanek s predstavniki gasilskega društva, na katerem bo treba
ugotoviti, kdo je kaj in koliko vložil in se dokončno uskladiti.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 036
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se zavrne zahteva
Gasilskega društva Šmarjeta po ureditvi najemnega razmerja in plačevanju
najemnine za prostor, ki ga uporablja Občina Šmarješke Toplice in se ponovno
preuči vsa dejstva ter se s predstavniki Gasilskega društva Šmarjeta dogovori
za ustrezen način ureditve razmerja.
(10 ZA, 0 PROTI)
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11. točka
STARA ŠOLA BELA CERKEV – POTRDITEV DIIP ZA KULTURNI
DOM BELA CERKEV
Občina Šmarješke Toplice ima v letošnjem proračunu namenjena sredstva za
pripravo projektne dokumentacije za obnovo stare šole v Beli Cerkvi. Ministrstvo za
kulturo je objavilo Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPROBI-2010). Na predmetni razpis je Občina v januarju 2011 prijavila investicijo
nadomestne gradnje stare šole z nazivom projekta Novogradnja Kulturnega doma
Bela Cerkev. Za namen prijave ter investicijske namere je bil izdelan DIIP, ki ga
posredujemo v sprejem občinskemu svetu.
Svetniki so v razpravi pozdravili projekt in izrazili podporo ter sprejeli
S k l e p št. 037
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta Novogradnja Kulturnega doma Bela Cerkev, št. 3510004/2010, januar 2011, ki ga je izdelal Espri d.o.o. Novo mesto.
(10 ZA, 0 PROTI)

12. točka
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinska uprava je pripravila pisne odgovore na vprašanja iz 3. redne seje
občinskega sveta.
V nadaljevanju so svetniki postavili naslednja vprašanja:
1. Selak Peter – cestni koli na cesti Vinica – Orešje – Šmarjeta;
2. Pirkovič Stane – zebra pri Plastoformu;
3. Zupančič Pavle – javna razsvetljava na cesti k Gregorčiču in uzurpacija prostora
za Domom za ostarele (za Pirkovičem);
4. Kušer Ambrožič Majda – pobuda – izvedba referenduma o sedežu Občine skupaj
z referendumom o malem delu v mesecu aprilu.
Na vprašanja so predstavniki Občinske uprave odgovore podali na sami seji,
odgovor glede uzurpacije prostora bo podan naknadno.

13. točka
RAZNO

9

Ga. Pozderec je prisotne seznanila z odstopom od namere nakupa parcele od Ane
Črtalič.
Županja je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedala za zadnji torek v mesecu
marcu 2011.
Zapisnik ima deset (10) 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 21.15 uri.
Številka: 032-0001/2011-31
Datum: 10.3.2011
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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