OBÈINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Obèinski svet
ZAPI SNIK
6. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 29. maja 2007, ob 18.00 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.
Skladno s prvim odstavkom 35. èlena poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice je bilo ob 18.00 uri
s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 10 èlanic in èlanov obèinskega sveta od skupno
enajstih, da je obèinski svet v skladu z 38. èlenom poslovnika sklepèen ter da lahko nadaljuje z delom in
odloèanjem.
Navzoèi:
a)
èlanica in èlani obèinskega sveta:
Franc Anderliè, Franc Gregorèiè, Ivan Jordan, Renata Majcen, Franci Novak, Jože Novak, Aleksander Pavliè,
Pavel Zupanèiè, Vladimir Petroviè in Aleksander Duriè.
Opravièil odsotnost: mag. Marjan Hribar
b)

ostali prisotni:
mag. Fredi Banèov, pravnik (zunanji sodelavec) in zapisnikar,
ga. Renata Žibert, administrativna delavka obèinske uprave,
ga. Bojana Medle,
g. Marjan Grahut,
predstavniki medijev,
nekateri obèani.

Èlanica in èlani obèinskega sveta so s sklicem seje dne 19. 5. 2007 v poslovniškem roku prejeli predlog dnevnega
reda in gradivo za 2., 3., 5., 6., 7., 8., in 9. toèko dnevnega reda, v naknadnem poslovniškem roku pa še gradivo za
4. toèko dnevnega reda.
K 1. toèki
Ugotovitev sklepènosti in potrditev dnevnega reda
V skladu z 38. in 39. èlenom poslovnika je obèinski svet po ugotovljeni sklepènosti najprej odloèal o doloèitvi
dnevnega reda 6. redne seje obèinskega sveta.
Županja je najprej na podlagi 6. odstavka 29. èlena poslovnika pozvala k sprejemu odloèitve, da bodo obravnavali
tudi gradivo v zvezi s predlogom Odloka o grbu in zastavi v Obèini
Šmarješke Toplice, ki jim ni bilo predano v 10 dnevnem poslovniškem roku.

S k l e p št. 46
Svetniki so sprejeli gradivo v zvezi s predlogom Odloka o grbu in zastavi v Obèini Šmarješke Toplice, ki jim ni
bilo predano v 10 dnevnem poslovniškem roku.

(10 ZA, 0 PROTI)
Pred sejo OS so bila predana tudi naslednja gradiva:
-

Zapisnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se je sestala pred sejo,
Predlog sklepa o doloèitvi delitvenega razmerja med novonastalimi obèinami Šmarješke Toplice, Straža
in Mestno obèino Novo mesto,
- Predlog obmoèij pokrajin Vlade RS.
V nadaljevanju je županja predlagala dopolnitev dnevnega reda, in sicer pri toèki 11. Razno s podtoèko:
- 11.3 Predlog obmoèij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži.
S k l e p št. 47
1. Obèinski svet potrdi predlagano dopolnitev dnevnega reda s podtoèko toèke 11. razno.
2. Z zgoraj navedenimi dopolnitvami obèinski svet skladno z osmim odstavkom 39. èlena poslovnika potrdi
naslednji
d n e v ni r e d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepènosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. redne seje obèinskega sveta
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje obèinskega sveta
Predlog Odloka o grbu in zastavi v Obèini Šmarješke Toplice – prva obravnava
Predlog Odloka o izdajanju obèinskega glasila Razgledi – prva obravnava
Predlog Odloka o turistièni taksi v Obèini Šmarješke Toplice – prva obravnava
Predlog za poveèanje cen komunalnih storitev v Obèini Šmarješke Toplice v letu 2007 – druga
obravnava
8. Predlog sklepa o doloèitvi delitvenega razmerja med Obèino Šmarješke Toplice, Obèino Straža in
Mestno obèino Novo mesto
9. Predlog Odloka in proraèuna Obèine Šmarješke Toplice za leto 2007 – druga obravnava
10. Imenovanje delovnih teles obèinskega sveta
10.1 Imenovanje vseh èlanov Odbora za razvoj
10.2 Imenovanje odgovornega urednika in dveh èlanov obèinskega sveta v uredniški odbor za izdajo
obèinskega glasila
11. Razno
11.1 Informacija o dogovoru o izvajanju upravnih, strokovnih, organizacijsko-tehniènih,
administrativnih nalog ter nalog rednega upravljanja, financiranja in vodenja javnih financ za Obèino
Šmarješke Toplice
11.2 Informacija o kolesarski dirki po Sloveniji
11.3 Predlog obmoèij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži
(10 ZA, 0 PROTI)
K 2. toèki
Potrditev zapisnika 5. redne seje obèinskega sveta
Obèinski svet je v poslovniškem roku prejel zapisnik 5. redne seje obèinskega sveta.
S k l e p št. 48
Obèinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 5. redne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice z dne 24. 4. 2007 v predloženi
vsebini.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 3. toèki
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje obèinskega sveta
Ga. B. Krnc je opozorila na nejasnosti pri prvi dopisni seji. G. F. Anderliè je opozoril na problem pošiljanja
oziroma ne prejema elektronske pošte.
S k l e p št. 49
Obèinski svet je
POTRDIL
- zapisnik 1. dopisne seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice z dne 8. maja 2007 v predloženi
vsebini.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 4. toèki
Predlog Odloka o grbu in zastavi v Obèini Šmarješke Toplice – prva obravnava
Županja je besedo predala g. J. Novaku.
Uvodoma je g. J. Novak predstavil predlog grba in zastave Obèine Šmarješke Toplice. Gospod Gregorèiè je
pohvalil inovativen oz. izviren predlog. Tudi ostali svetniki in svetnica so se pridružili pohvalam. G. I. Jordan je še
posebej pohvalil predsednika komisije za celostno podobo Obèine Šmarješke Toplice. Svetnika g. A. Pavlièa je
zanimalo predvsem delo naprej. G. F. Gregorèiè se je dotaknil izdelave mape s celostno podobo in menil, da je
potrebno v izdelavo mape uvesti tudi zunanje izvajalce. Njegovemu mnenju se je pridružila tudi županja ga. B.
Krnc. G. J. Novak je povedal, da si je ogledal DOS mape na ostalih obèinah in je mnenja, da lahko tako mapo
izdela sam s skupino. DOS mapo bo pripravil do naslednje seje.
S k l e p št. 50
Obèinski svet potrjuje predlagane simbole, soglaša z nadaljnjim postopki priprave dokumentacije za obèinsko
simboliko in sprejme Odlok o grbu in zastavi Obèine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 5. toèki
Predlog Odloka o izdajanju obèinskega glasila Razgledi – prva obravnava
Županja je uvodoma povedala, da je namen obèine izdajati glasilo informativne narave, ki naj bi izhajalo obèasno
(vsake 3 mesece). Vsako gospodinjstvo v obèini ga bo prejemalo brezplaèno, prav tako pa se glasilo brezplaèno
pošlje sosednjim obèinam in obèanom, ki zaèasno živijo zunaj obèine in si želijo prejeti glasilo. Predviden je 9
èlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, dva èlana obèinskega sveta, predstavnik obèinske
uprave, štirje predstavniki družbenih dejavnosti in lektor. Za samo ime razgledi je bil izveden postopek zbiranja
predlogov. Prispelo je 10 predlogov za ime glasila, in sicer: obèinsko glasilo, zarja ali svit, glasilo Obèine
Šmarješke Toplice, šmarješke zdrahe, toplièar, obèinski vrelec, bela marjetka ali bela marjeta, vrelec, šmarješke
novice in razgledi. Odloèitev je bila sprejeta, ker besedo razgledi krasi veèpomenskost. Županja je predstavila še
programsko zasnovo glasila.
G. F. Gregorèiè je izrazil željo, da to glasilo ne bo postalo glasilo obèine ali kogarkoli drugega. G. V. Petroviè je
omenil problem oglasnega prostora. Vsi so se strinjali, da bi bilo potrebno oglasni prostor v obèinskem glasilu
smiselno omejiti, da ne bojo cele strani oglasov namesto vsebine, kar je prisotno v nekaterih drugih medijih. G. P.
Zupanèiè je predlagal, da bi zunanje èlane potrdil tudi obèinski svet in da bi število èlanov obèinskega sveta
zmanjšali na enega. Opozoril je tudi na 13. èlen 4. odstavek. Županja je odgovorila, da bi zmanjševanje èlanov

bilo nesmiselno, saj je bil seznam èlanov že zmanjšan od prvotno predlaganega. Prav tako je pojasnila, da zunanje
èlane izberejo v dogovoru z uredniškim odborom. G. F. Anderliè je predlagal poveèanje zunanjih sodelavcev. Ga.
R. Majcen je predlagala spremembo 12. èlena 2. odstavka.
S k l e p št. 51
1. Obèinski svet sprejme spremembo 12. èlena 2. odstavka, ki naj glasi:« Uredniški odbor sestavljata poleg
odgovornega urednika najveè dva èlana obèinskega sveta, predstavnik obèinske uprave, lektor, ostali pa so
predstavniki društvenih dejavnosti.«
Prav tako obèinski svet sprejme tudi spremembo 13. èlena 4. odstavka, ki naj glasi: » Predstavnike društvenih
dejavnosti v uredniški odbor imenuje župan na predlog Odbora obèinskega sveta, pristojnega za družbene
dejavnosti.«
2. Obèinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o izdajanju obèinskega glasila RAZGLEDI s spremembami v
prvi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 6. toèki
Predlog Odloka o turistièni taksi v Obèini Šmarješke Toplice – prva obravnava
Uvodoma je županja predstavila Odlok o turistièni taksi v Obèini Šmarješke Toplice. Turistièna taksa naj bi se
pobirala v višini 11 toèk oz. 1 € na noèitev. Dopustne so oprostitve po Zakonu o spodbujanju turizma. V predlogu
Odloka je tudi, da naj bi plaèevali turistièno takso po pavšalu tudi lastniki turistiènih objektov in z njim povezane
osebe, ki v njih prenoèujejo. Predlagana je višina turistiène takse v višini 200 toèk na ležišèe oz. 18 € na ležišèe na
leto. Županja je omenila, da je potrebno biti zelo previden pri zidanicah domaèinov. Prav tako še ni konstituirane
obèinske uprave, ki bi doloèila Odloka o turistièni taksi v Obèini Šmarješke Toplice lahko v praksi tudi
uresnièevala.
Ga. R. Majcen je izpostavila problem prebivalcev, ki stanujejo v vikendih, niso pa tu stalno prijavljeni. Prav tako
jo zanima komu oz. kje se bodo turisti prijavljali. Svetnica in g. J. Novak sta podala pripombo tudi na obrazec za
prijavljanje. G. A. Pavliè je omenil, da se pogovarjamo o Odloku MONM iz leta 1998. V tem èasu je bil sprejet
nov odlok in sicer leta 2005 (UL RS 70/2005, 26.7.2005). G. V. Petroviè je omenil, da naj bi turistièno takso
namenili predvsem razvoju turizma.
S k l e p št. 52
Obèinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o turistièni taksi v Obèini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi in
ga do druge obravnave dopolni v smislu, da postavi omejitve glede plaèevanja turistiène takse za lastnike zidanic,
ki le te uporabljajo izkljuèno za potrebe vinogradništva.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 7. toèki
Predlog za poveèanje cen komunalnih storitev v Obèini Šmarješke Toplice v letu 2007 – druga
obravnava
Županja je predala besedo g. I. Jordanu. G. I. Jordan je predstavil predlog za poveèanje cen komunalnih
storitev v Obèini Šmarješke Toplice. Županja je povedala, da povišanje cen sledi na veè podroèij, in sicer
pri oskrbi s pitno vodo, odvajanju odpadnih voda, èišèenju odpadnih voda in odlaganje odpadkov.
G. P. Zupanèiè je omenil vodni vir, ki se nahaja v Šmarjeških Toplicah. Za varovanje vodnega skrbi samo

Obèina Šmarješke Toplice, ne prejema pa nobene ugodnosti iz tega naslova. Podpira pa predlog poveèanja
cen za odlaganje in deponiranje odpadkov. G. I. Jordan je povedal, da je potrebno vprašanje vodnega vira
še preuèiti. Vprašanje cevovodov pa je potrebno reševati preko projektov. G. F. Anderliè je omenil, da je
bila skrb za cevovode in vodovode zelo slaba. G. V. Petrovièa je zanimalo kaj se dogaja z denarjem od
podražitev oz. zakaj je prišlo do podražitev in s kakšnim razlogom do podražitev sploh prihaja. Županja je
odgovorila, da imajo podražitve zakonsko podlago. V UL RS 45/2006 z dne 28.04.2006 je bila objavljena
Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (3. èlen). Svetnik Petroviè je povedal, da so velike izgube na
omrežju. Na tem podroèju pa ni narejenega pravega sanacijskega programa. Ga. R. Majcen je zanimal
strošek èistilne naprave oz. kdo prevzema ta strošek. Županja je povedala, da je bil sestanek s Komunalo že
organiziran v februarju, vendar se sestanka razen svetnikov Anderlièa in Jordana ni udeležil nihèe drug.
S k l e p št. 53
Obèinski svet ne sprejme Predlog za poveèanje cen komunalnih storitev in predlaga, da županja še enkrat
organizira sestanek s predstavniki Komunale Novo mesto d.o.o. in Odborom za razvoj.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 8. toèki
Predlog sklepa o doloèitvi delitvenega razmerja med Obèino Šmarješke Toplice, Obèino Straža in
Mestno obèino Novo mesto
Pred sejo so svetniki dobili Predlog sklepa o doloèitvi delitvenega razmerja med Obèino Šmarješke Toplice,
Obèino Straža in Mestno obèino Novo mesto. Za prehod na samostojno financiranje je v skladu s 33.
èlenom Zakona o financiranju obèin je potrebno sprejeti oz. doloèiti tudi delitveno razmerje za pokrivanje
obveznosti javnih gospodarskih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila MO Novo mesto za obdobje
od 1.1.2007 do 30.6.2007. Prav tako je potrebno sprejeti delitveno razmerje prihodkov in drugih
prejemkov ter nakazil finanène izravnave na loèen podraèun v obdobju zaèasnega financiranja Obèine
Šmarješke Toplice, Obèine Straža in MO Novo mesto. Kljuè delitvenega razmerja je število prebivalcev.
Drugi sklep pa se nanaša na Zakon o lokalni samoupravi, ki pravi, da mora obèinski svet v 6 mesecih po
konstituiranju doloèiti kriterije in merila za razdelitev stvarnega in finanènega premoženja ter
ustanoviteljskih pravic. To pa je podlaga za tretji dogovor, ko morajo župani vseh treh obèin skleniti
sporazum o razdelitvi premženja v naslednjih treh mesecih. V kolikor delitvena kljuèa ne ustrezata vsem
trem obèinam, se župani obèin dogovorijo o drugih kriterijih delitve premoženja.
Svetniki so izrazili podporo sklepu.
S k l e p št. 54

-

1. Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice sprejme sklep o doloèitvi delitvenega razmerja med
novonastalimi obèinami:
delitveno razmerje prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil finanène izravnave na loèen podraèun v
obdobju zaèasnega financiranja Obèin Šmarješke Toplice, Straža in Mestno obèino Novo mesto,
delitveno razmerje za pokrivanje obveznosti do javnih gospodarskih služb in zavodov, katerih
ustanovitelj je bila Mestna obèina Novo mesto.

Kljuè delitvenega razmerja je število prebivalcev.
-

2. Za delitev skupnega premoženja med novonastalimi obèinami se uporabljata delitvenega kljuèa:
po legi (lastnik je obèina, na obmoèju katere nepremiènina leži),
Splošni delitveni kljuè (število prebivalcev):

Obèina

Št. prebivalcev

%

MO Novo mesto

34.673

83.5

Straža

3.831

9.2

Šmarješke Toplice

3.010

7.3

V kolikor delitvena kljuèa ne ustrezata vsem trem obèinam, se župani obèin dogovorijo o drugih kriterijih
delitve premoženja.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 9. toèki
Predlog Odloka in proraèuna Obèine Šmarješke Toplice za leto 2007 – druga obravnava
Obèinski svet je brez razprave sprejel
S k l e p št. 55
Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka in osnutek predloga proraèuna Obèine
Šmarješke Toplice za leto 2007 v drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 10. toèki
Imenovanje delovnih teles obèinskega sveta
Na dnevnem redu sta bili dve toèki in sicer imenovanje dveh preostalih èlanov Odbora za razvoj in
sprejetje Sklepa o imenovanju odgovornega urednika ter imenovanje dveh èlanov OS v uredniški odbor.
Županja je predala besedo g. F. Anderlièu, ki je po pooblastilu g. Vladimirja Petrovièa kot namestnik
predsednika vodil sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 29.5.2007 ob 17. uri.
G. F. Anderliè je povedal, da zaradi neusklajenosti èlani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja niso imenovali še preostalih dveh èlanov. G. A. Duriè je imel pripombo na zapisnik in sicer, da
se beseda nesklepènost zamenja z neusklajenostjo. G. V. Petroviè je povedal, da se bo komisija sestala še
enkrat in ponovno obravnavala predloge oz. pozvala svetnike, da podajo predloge še za dva èlana Odbora
za razvoj. V drugi toèki so sprejeli sklep, da se za odgovorno urednico imenuje ga. Bojana Medle in dva
svetnika v uredniški odbor in sicer, ga. R. Majcen in g. J. Novaka. Županja je ob tej priložnosti pozvala ga.
Medle, da se predstavi svetnikom, saj je bila prisotna na seji obèinskega sveta.
Podtoèka 10.1
Imenovanje vseh èlanov Odbora za razvoj
Zaradi neusklajenosti èlani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja niso imenovali
še preostalih dveh èlanov
Podtoèka 10.2
Imenovanje odgovornega urednika in dveh èlanov obèinskega sveta v uredniški odbor za izdajo
obèinskega glasila
S k l e p št. 56
Obèinski svet sprejme sklep, da se za odgovorno urednico Obèinskega glasila Razgledi imenuje ga. Bojana
Medle. V uredniški odbor pa se imenuje tudi dva svetnika in sicer, ga. Renata Majcen in g. Jože Novak.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 11. toèki
Razno

Podtoèka 11.1
Informacija o dogovoru o izvajanju upravnih, strokovnih, organizacijsko-tehniènih, administrativnih
nalog ter nalog rednega upravljanja, financiranja in vodenja javnih financ za Obèino Šmarješke
Toplice
Županja je obèinski svet seznanila, da sta se z županom MO Novo mesto g. Muhièem dogovorila, da je za
izvajanje nalog za delo skupne obèinske uprave Obèine Šmarješke Toplice v obdobju od 1.1. do 30.6.2007
dogovorjeno 4% materialnih stroškov izvajalca in 4% plaè z dodatki celotne obèinske uprave izvajalca.
Ostale obèine, ki se odcepljajo imajo za kljuè kar število prebivalcev, kar bi za obèino Šmarješke Toplice
znašalo 7,3%.
Podtoèka 11.2
Informacija o kolesarski dirki po Sloveniji
Županja je povedala, da bo skozi našo obèino potekala 2. etapa kolesarska dirko po Sloveniji dne 13.6.2007.
V Šmarjeti bo med 14.30 in 15.00 uro leteèi cilj. Vse svetnike je pozvala, da se pridružijo aktivnostim pri
tem športnem dogodku.
G. A. Duriè je dopolnil županjo in podrobno razložil del etape oz. pot omenjene dirke skozi Obèino
Šmarješke Toplice.
Podtoèka 11.3
Predlog obmoèij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži
Županja je predstavila Predlog obmoèij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži, ki predvideva 14. pokrajin.
Obèina Šmarješke Toplice je zajeta v Dolenjski pokrajini, ki združuje 20 obèin s sedežem pokrajine v Novem
mestu.
S k l e p št. 57
Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice sprejme Predlog obmoèij pokrajin v Sloveniji in sicer, da sodi v
Dolenjsko pokrajino s sedežem v Novem mestu.
(10 ZA, 0 PROTI)
Ostalo pod toèko Razno:
I. G. F. Gregorèiè je predlagal sanacijo kupov razrite zemlje ob obvoznici in predlagal ureditev sprehajalne poti.
II. G. A. Pavliè je omenil slabo vzdrževanje obèinskih površin, zlasti v Beli Cerkvi.
III. Županja je prisotne seznanila s potekom dogajanj glede obvoznice v Šmarjeti.
IV. Županje je svetnike seznanila s potekom projekta Vodovoda Šmarješke Toplice – Brezovica – Šmarjeta. Javni
razpis je bil izveden, izvajalec je bil izbran, dela pa se bodo prièela izvajati junija 2007. Ocena Komunale Novo
mesto d.o.o. je bila nerealno pripravljena, zato se bodo dela podražila za 20 % .
V. Ga. R. Majcen je predlagala ureditev obcestne table Brezovica in ploènikov od Družinske vasi do Brezovice
(pesek na ploènikih in trava). Ga. R. Majcen je vprašala tudi, èe so lahko vsi svetniki obvešèeni o sestankih
Odbora za razvoj.
VI. G. A. Pavliè je vprašal ali se bo Obèinska uprava sestavila do 1.07.2007. Županja je seznanila svetnike, da
nekateri kadri pridejo že s 1.7.2007, ekipa obèinske uprave pa bo popolna v jeseni 2007, ker bo potrebno razpise
za dve delovni mesti ponoviti, saj je izredno težko dobiti dobre kadre.
VII. G. V. Petroviè je nakazal na problem ureditev prehitrega prometa mimo Prinovca in ureditev ceste v kraju

Obrh v Žalovièah.
VIII. G. P. Zupanèiè je povedal, da je bivša KS Šmarjeta in Bela Cerkev vložila zahtevek za vraèilo vlaganj v
Telekomovo omrežje. Dokumentacija je bila predana MO Novo mesto. Kopije predane dokumentacije ni. Svetnik
Zupanèiè je zaprosil županjo, da preveri kako zadeva stoji. Županja je svetnike seznanila, da ji še vedno ni predana
dokumentacija bivših KS. Prednost pred skupinskimi zahtevki imajo individualni prispevki.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in ob 21.00 uri sejo zakljuèila.
Številka:
Datum: 08.6.2007
Zapisala:
Renata Žibert

Županja
mag. Bernardka Krnc

