ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 29. marca 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 sta izostanek na sejo
opravičila svetnica Majda Kušer Ambrožič in Stane Pirkovič ter 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, Franc Anderlič, Peter Selak, Marko Besal, Aleksander
Durič, Aleksander Pavlič Sandi, Branko Zoran, Dejan Pavlin.
b) opravičili odsotnost člani občinskega sveta:
Majda Kušer Ambrožič, Stane Pirkovič.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
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-

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,
Predstavnica podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., ga. Urška
Ban,
Komandir Policijske postaje Novo mesto, g. Tomaž Slak,
Ravateljica OŠ Šmarjeta, ga. Nevenka Lahne,
Inšpektorica MIR, ga. Nataša Rajak,
Redarka MIR, ga. Maja Juntez,
Občani in predstavniki medijev.

S pošto so svetniki naknadno po sklicu seje prejeli:
-

k točki 6 in 7 predlaganega dnevnega reda: zapisnik 3. seje Odbora za
družbene dejavnosti, z dne 21.3.2011, na mizo neposredno na seji pa k
predlagani 11. točki še zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, z dne 28.3.2011.

V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
dnevni

red :

S k l e p št. 038

1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta;
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011;
Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice v letu
2010;
5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej,
Šmarješke Toplice ter Kostanjevica na Krki za leto 2010;
6. Letno poročilo Osnovne šole Šmarjeta za leto 2010;
7. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Sonček
pri OŠ Šmarjeta – 1. obravnava;
8. Strategija priprave in izgradnje tretje razvojne osi v JV Sloveniji –
seznanitev;
9. Odlok o nekategoriziranih cestah – 2. obravnava;
10. Odlok o dopolnitvah odloka o razpisu svetovalnega referenduma za
spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice – skrajšani postopek;
11. Imenovanje odgovornega urednika Razgledov;
12. Pooblastilo županji za sprejem Dokumentov identifikacije investicijskega
projekta in investicijskih programov;
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
14. Razno;

(9 ZA, 0 PROTI)
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2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 4. redne seje občinskega sveta.
Na zapisnik 4. redne seje občinskega sveta sta podala pripombi g. Zupančič in g.
Selak. G. Zupančič se pri točki Vprašanja in odgovori ne strinja z zapisom, da so
svetniki na sami seji prejeli odgovore na vsa vprašanja in želi na vprašanje glede
uzurpacije prostora za Domom Starejših občanov (pri Pirkoviču) dodatno pojasnilo; g.
Selak je opozoril na izpad zapisa razprave pri 9. točki dnevnega reda – Posamični
program predloga menjave nepremičnega premoženja - glede predaje arhivov bivših
krajevnih skupnosti Občini Šmarješke Toplice.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 039
zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 15.
februarja 2011 se popravi v skladu s podanimi pripombami in se ga v potrditev
ponovno uvrsti na dnevni red naslednje seje.
(9 ZA, 0 PROTI)

3. točka
POSLOVNI PLAN KOMUNALNE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2011
Svetniki so z gradivom prejeli predlog Poslovnega plana za leto 2011, ki so ga
pripravili na Komunali Novo mesto d.o.o.. Podrobneje je poslovni plan na seji
predstavila predstavnica podjetja Komunala Novo mesto, ga. Urška Ban.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič postavil vprašanje, kako je mogoče, da naša
občina, ki zagotavlja večji del pitne vode tudi za sosednje občine, izkazuje največji
delež izgube poslovanja s področja vodooskrbe na prebivalca občine, kako je bil ta
izračun narejen in kakšna je možnost nadzora poslovanja; ponovno je izpostavil
vprašanje glede plačevanja koncesnine za vodo. Ga. Ban je pojasnila, da so stroški
za posamezno infrastrukturo odvisni od več dejavnikov, med drugim tudi od gostote
poseljenosti oz. števila prebivalcev na tekoči km omrežja (večja poseljenost, manjši
stroški), nadzor nad poslovanjem pa se vrši preko Sveta županov in Nadzornega
sveta.
Glede koncesnine za vodo je županja povedala, da aktivnosti potekajo, tudi s
pomočjo odvetnika, problem je v podzakonskih aktih.
G. Selak je izpostavil vprašanje velikih vodnih izgub na vodovodnem omrežju in kdaj
je mogoče pričakovati obnovo le-teh. Ga. Ban je pojasnila, da 32 % vodnih izgub
Občino Šmarješke Toplice med ostalimi občinami uvršča na 3. mesto, da pa se bodo
te izgube z obnovo vodovodnega omrežja zmanjšale in s tem tudi rezultat poslovanja
izboljšal.
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Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 040
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Poslovni plan Komunale
Novo mesto d.o.o. za Občino Šmarješke Toplice za leto 2011.
(9 ZA, 0 PROTI)

4. točka
INFORMACIJA O STANJU VARNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE
TOPLICE V LETU 2010
Občina Šmarješke Toplice je pri Policijski postaji Novo mesto naročila oceno stanja
varnosti v naši občini za leto 2010. Komandir Policijske postaje Novo mesto, g.
Tomaž Selak je prisotnim podal podrobno poročilo o varnosti v preteklem letu.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zoran opozoril na dva primera ukrepanja Policije v volilni
enoti 5 (Zbure, Dol pri Šmarjeti) v občini in menil, da sta bili akciji izpeljani
preobsežno in pregrobo. Predstavnika policije je povabil, da se udeleži Zbora
občanov, ki bo sklican 20. aprila zaradi ustanovitve vaškega odbora, kjer bo
priložnost, da pojasni način dela, g. Slak je obljubil udeležbo. G. Durič je vprašal,
kako je z raziskanostjo vlomov, ki so se lani v nekoliko večjem obsegu pojavili v
Šmarjeških Toplicah z okolico. G. Slak je pojasnil, da so bili pri raziskavi vlomov
uspešni.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 041
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z informacijo o stanju
varnosti na območju občine Šmarješke Toplice v letu 2010.
(9 ZA, 0 PROTI)

5. točka
SEZNANITEV S POROČILOM O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠMARJEŠKE TOPLICE TER
KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2010
Na podlagi sporazuma o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, morata
inšpektorica in redarka enkrat letno o svojem delu in ugotovitvah poročati občinskim
svetom občin ustanoviteljic. Svetnikom je poročilo o svojem delu v preteklem letu
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najprej podala inšpektorica, ga Nataša Rajak, nato pa tudi redarka, ga. Maja Juntez.
Obe sta o svojem delu podali podrobno poročilo in zaključili, da sta pri svojem delu
učinkoviti, da opažata znatno izboljšanje razmer v občini, od kar ta služba deluje ter
da si prizadevata v tem letu število nerešenih zadev zmanjšati.
V razpravi, ki je sledila, je g. Novak vprašal ali je medobčinski inšpektorat in
redarstvo (v nadaljevanju MIR) obravnaval primer divjega odlagališča odpadkov v
»Jegličevem pruhu« in dobil negativen odgovor, ker MIR brez prijave ne more
ukrepati; g. Zupančič je omenil, da MIR izvaja naloge pretežno v obliki opozoril, ni pa
izrekanja (denarnih) kazni; g. Anderlič je opozoril na zbiranje kosovnih odpadkov in s
tem v zvezi povečane aktivnosti Romov, ki odpadke odmetavajo povsod po občini;
ga. Rajak je povedala, da je za uvedbo postopka potreben prijavitelj; g. Pavlič je
izpostavil primer ureditve tega problema z ustreznim Odlokom po vzoru Občine
Kostanjevica; g. Selak je menil, da občani ne poznajo dovolj vsebine Odlokov, zato
tudi ne morejo ustrezno ravnati glede priključitev na komunalno infrastrukturo in da je
treba s tem v zvezi naše občane zaščititi oz. jih drugače obravnavati, kot tiste, ki
imajo v občini počitniške kapacitete. G. Pavlin je vprašal, koliko objektov je v občini
priključenih na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ga. Rajak je pojasnila, da je
odprtih cca 35 zadev za področje vasi Sela, Brezovica, Družinska vas.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 042
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Šmarješke Toplice
in Kostanjevica na Krki za leto 2010.
(9 ZA, 0 PROTI)

6. točka
LETNO POROČILO POSLOVANJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARJETA ZA LETO 2010
Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmarjeta je šola pripravila letno poročilo poslovanja za leto 2010.
Svetnikom ga je podrobno predstavila ravnateljica šole, ga. Nevenka Lahne.
V razpravi, ki je sledila, je g. Anderlič menil, da bi pri odločanju o porabi presežka
moral sodelovati Občinski svet kot organ Občine, ki delno financira javni zavod –
osnovno šolo, katere del je tudi vrtec. Menil je, da je sanacija kanalizacije v vrtcu
pomembnejša od nabave računalnikov oz. ureditve mlake. Ravnateljica je pojasnila,
da sodila za delitev stroškov obstajajo, a je vseeno težko ločiti sredstva za vrtec oz.
šolo, izrazila zadovoljstvo, da zavod posluje s presežkom in ponudila možnost, da se
v bodoče glede tovrstnih vprašanj pristojni zavoda in ustanoviteljice lahko predhodno
uskladijo. G. Zupančič, g. Selak in g. Novak so pohvalili uspešno delo in strokovnost
delavcev šole.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
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S k l e p št. 043
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z Letnim poročilom
Osnovne šole Šmarjeta za leto 2010.
(9 ZA, 0 PROTI)

7. točka
PRAVILNIK O POGOJIH IN KRITERIJIH TER POSTOPKU SPREJEMA OTROK V
VRTEC SONČEK PRI OSNOVNI ŠOLI ŠMARJETA – 1. OBRAVNAVA
Kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica zavoda na predlog
vrtca. Osnovna šola je pripravila predlog Pravilnika, ki ga je obravnaval Odbor za
družbene dejavnosti 21.3.2011. Odbor je predlagal dopolnitev kriterijev in
spremembo točkovanja.
Podrobnejšo razlago Pravilnika je prisotnim podala ga. Martina Hočevar
V nadaljevanju je g. Besal k predlogu Pravilnika pisno vložil amandma za
spremembo Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec, in
sicer za spremembo kriterijev pod zaporedno številko 1 (70 točk, če sta oba starša iz
Občine Šmarješke Toplice) in kriterij pod številko 8 (50 točk, če je bil otrok v
tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov).
V razpravi, ki je sledila, je g. Novaka zanimalo, koliko je v praksi primerov, ki bi
narekovali spremembo kriterijev predloga Pravilnika in je menil, da bi morali biti
svetniki predhodno s tem amandmajem seznanjeni. Ga. Pozderec je pojasnila, da je
bila Občinska uprava s predlogom amandmaja seznanjena na dan seje in ker
predlog ščiti otroke oz. starše občane naše občine, je smiselno o tem predlogu
glasovati.
Po razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 044
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme spremembe, ki jih je vložil
član občinskega sveta glede kriterijev 1 in 8, kakor sledi:
Zap. št.
1.

8.

OSNOVNI KRITERIJI
Stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice
a) Oba starša
b) Eden od staršev
c) Vlagatelj nima stalnega prebivališča v Sloveniji, a ima
skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju
Občine Šmarješke Toplice in je vsaj eden od staršev
zavezanec za dohodnino v RS
Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz
zdravstvenih razlogov in starši o tem predložijo potrdilo
zdravnika

Št.točk
70
35
35

50

6

(6 ZA, 2 PROTI)
S k l e p št. 045
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o pogojih in
kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta
v prvi obravnavi.
(6 ZA, 0 PROTI)
Ker ni bilo večjih vsebinskih pripomb, se obe obravnavi na podlagi 2. odstavka 98.
člena Poslovnika občinskega sveta lahko združita, zato so svetniki sprejeli
S k l e p št. 046
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o pogojih in
kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta
v drugi obravnavi.
(6 ZA, 0 PROTI)

8. točka
SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE GLEDE
PREDVIDENEGA POTEKA 3. RAZVOJNE OSI
Na osnovi programa priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Maribor – Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri
Novem mestu, je bila v aprilu 2008 izdelana Študija variant in predlog najustreznejše
variante poteka 3. razvojne osi, po katerem predlagana trasa poteka po celotnem
območju Občine Šmarješke Toplice, od Zbur mimo Šmarjete in Šmarjeških Toplic do
obstoječe AC A2 Ljubljana – Obrežje.
Županja je občinskemu svetu v razpravo in v sprejem predlagala sklep, s katerim bi
nasprotovali umeščanju te variante čez našo občino, ker bi to pomenilo popolno
razvrednotenje prostora, narave in turističnih razvojnih potencialov občine.
V nadaljevanju je utemeljitev predloga sklepa prisotnim podal Stane Bajuk, višji
svetovalec za urejanje prostora in varstvo okolja.
Svetniki so podanemu predlogu enotno izrazili izrazito podporo in sprejeli
S k l e p št. 047
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice nasprotuje ponovnemu umeščanju
poteka 3. razvojne osi preko območja občine Šmarješke Toplice, saj bi tovrsten
poseg pomenil popolno razvrednotenje prostora, narave in razvojnih
potencialov Občine Šmarješke Toplice.
(9 ZA, 0 PROTI)
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9. točka
PREDLOG ODLOKA O NEKATEGORIZIRANIH CESTAH – 2. OBRAVNAVA
Skladno s predlogi iz prve obravnave predmetnega Odloka je svetnikom v drugo
obravnavo in sprejem posredovan ustrezno dopolnjen oz. spremenjen predlog
Odloka o nekategoriziranih cestah. Podrobnosti sprememb je prisotnim pojasnil
Tomaž Ramovš, svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo.
V razpravi, ki je sledila, so g. Selak, g. Zupančič in g. Novak menili, da je potrebno
narediti popis nekategoriziranih cest, vzpostaviti kataster in nameniti sredstva za
vzdrževanje le-teh.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 048
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v
Občini Šmarješke Toplice, v drugi obravnavi.
(6 ZA, 0 PROTI)

10. točka
ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZPISU SVETOVALNEGA
REFERENDUMA ZA SPREMEMBO SEDEŽA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Svetnikom je bil podan predlog za dopolnitev Odloka o razpisu svetovalnega
referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, in sicer naj se zaradi
racionalizacije stroškov dopolni tako, da omogoča izvedbo referenduma ob prvem
državnem referendumu. Predlaga se sprejem po skrajšanem postopku, skladno s
124. členom poslovnika, ker gre za manj zahtevno dopolnitev odloka.
V razpravi, ki je sledila, je g. Selak odprl vprašanje glede selitve sedeža Občine,
koliko bo to stalo, opozoril na degradacijo in razvrednotenje Šmarjete in kdaj naj bi
referendum izvedli. Pojasnjeno je bilo, da bo referendum izveden najverjetneje maja
meseca, ko bo državni referendum o pokojninski reformi.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 049
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o dopolnitvah odloka o
razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke
Toplice, po skrajšanem postopku.
(9 ZA, 0 PROTI)
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11. točka
IMENOVANJE ODGOVORNEGA UREDNIKA RAZGLEDOV
Svetnikom je bil podan predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za imenovanje odgovornega urednika Razgledov na podlagi
predhodnega mnenja uredniškega odbora, ki je zasedal 24.3.2011. V nadaljevanju je
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Aleksander
Pavlič podrobneje predstavil predlog.
Na podani predlog svetniki niso imeli pripomb oz. vprašanj in so sprejeli
S k l e p št. 050
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o imenovanju Eve
Durič, stanujoče Šmarješke Toplice 150, 8220 Šmarješke Toplice, za odgovorno
urednico Razgledov.
(9 ZA, 0 PROTI)

12. točka
POOBLASTILO ŽUPANJI ZA SPREJEM DOKUMENTOV IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN INVESTICIJSKIH PROGRAMOV
Občinskemu svetu je iz razloga prijavljanja na javne razpise podan predlog za izdajo
pooblastila županji za potrjevanje in podpisovanje Dokumentov identifikacije
investicijskih projektov (DIIP) in Investicijskih programov (IP), katerih predmetne
investicije so sprejete z veljavnim odlokom o proračunu in načrtom razvojnih
programov. Mejne vrednosti investicij so določene z uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in so za
DIIP med 300.000 in 500.000 EUR in IP nad 500.000 EUR.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 051
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice pooblašča županjo Občine Šmarješke
Toplice, mag. Bernardko Krnc za potrjevanje in podpisovanje Dokumentov
identifikacije investicijskih projektov in Investicijskih programov za investicije
in projekte, ki so sprejeti z veljavnim odlokom o proračunu in načrtom
razvojnih programov. Županja o vsakem izdelanem dokumentu pravočasno, če
je možno, ali naknadno seznani občinski svet.
(6 ZA, 0 PROTI)

9

13. točka
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Svetniki so postavili naslednja vprašanja:
1. Novak J. – možnost občinskih subvencij občanom za priključitev na
komunalno infrastrukturo v področju razpršenih gradenj; subvencij Občina ni
predvidela, naj se občani obrnejo na Eko sklad; informacijo objavimo na
spletni strani Občine.
2. Zupančič P. – katera naselja ne bodo imela možnost priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje; na naslednji seji bo podjetje Komunala predstavilo
projekt.
3. Novak J. – sestanek v mesecu marcu na temo Vodovod Vinji vrh; čakamo
povratno informacijo od Ministrstva za kulturo glede arheoloških izkopanin.
4. Novak J. – Stara šola v Šmarjeških Toplicah; projekt še ni v fazi izdelave.
5. Besal M. – postavitev Eko otoka v Šmarjeških Toplicah; naj posreduje
parcelno številko.
Na vsa vprašanja so predstavniki Občinske uprave odgovore podali na sami seji.

14. točka
RAZNO
Županja je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedala za 12. april 2011, ob 18. uri.
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: 032-0002/2011-15
Datum: 31.3.2011
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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