ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 31. maja 2011, 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 11 članov občinskega sveta od skupno 10, 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, Majda Kušer Ambrožič.
b) opravičili odsotnost člani občinskega sveta:
Stane Pirkovič.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica OU,
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,
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-

Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
mag. Mojca Špec Potočar, Jožica Povše, predstavnici Razvojnega
Centra Novo mesto,
Občani in predstavniki medijev.

V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 7. redne seje občinskega sveta.
Na podlagi 3. odstavka 39. člena poslovnika občinskega sveta je županja z
dnevnega reda umaknila predlagano točko 6 – Predlog sprememb Statuta Občine
Šmarješke Toplice, zaradi dodatnega posvetovanja glede ureditve zadeve s Službo
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Naknadne predlagane točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
V razpravi sta g. Zupančič in g. Selak povedala, da odgovora Službe vlade RS za
lokalno samoupravo, na katero se je za razlago glede členov Statuta, v katerih je
opredeljeno število podžupanov, obrnil g. Zupančič, član komisije za Statut in
imenovanja, ni dobil, ker naj bi ga zadržali na Občinski upravi. Županja in direktorica
sta pojasnili, da je bilo iz odgovora razbrati, da mu je bil odgovor poslan po
elektronski pošti (elektronski naslov je naveden v glavi dopisa) in ga zato nismo
dodatno posredovali še po redni pošti.
G. Novak je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko, in sicer obravnava
problematike v zvezi s sprejemom oz. vpisom otrok v vrtec. Dopis Sveta staršev in
sveta šole je bil na občinsko upravo poslan na dan seje, ob 14. uri, zato je županja
predlagala seznanitev članov občinskega sveta s problematiko sprejema otrok v
vrtec pod točko razno in uvrstitev te točke na naslednjo sejo občinskega sveta, saj
mora strokovna služba Občinske uprave zadevo proučiti in pripraviti ustrezno
pojasnilo.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 062
dnevni

red :

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta;
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta;
Razvojni center Novo mesto d.o.o. - poročilo o delu za 2010 in plan
za 2011;
5. Potrditev predlogov za priznanja in nagrado Občine Šmarješke
Toplice za leto 2011;
6. Predlog sprememb Statuta Občine Šmarješke Toplice – skrajšani
postopek;
7. Posamični program upravljanja – predlog nakupa parcel št. 1887/10,
1887/11, 1880/9, k.o. Gorenja vas (krožišče – Šmarjeta za dosego
javnega interesa);

1.
2.
3.
4.
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8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
9. Razno;
(7 ZA, 3 PROTI)

2. točka

Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 6. redne seje občinskega sveta.
Na zapisnik niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 063
Potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z
dne 12.04.2011.
(10 ZA, 0 PROTI)

3. točka
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 1. dopisne seje občinskega
sveta. Na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 064
Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
z dne 18.4.2011.
(10 ZA, 0 PROTI)

4. točka
Razvojni center Novo mesto d.o.o. - poročilo o delu za 2010
in plan za 2011
Z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. Občina sodeluje na področju izvajanja
regionalne razvojne politike, razvoja podjetništva ter izvajanja skupnih projektov, kjer
je Občina vključena kot partner.
Poročilo za leto 2010 oz. realizirane cilje in izvajanje načrtovanih projektov v letu
2011 je prisotnim podrobno predstavila direktorica Razvojnega centra, mag. Mojca
Špec Potočar, Jožica Povše pa je podrobneje predstavila program LEADER IN ECO
REMEDIACIJE, h kateremu je pristopila tudi naša Občina.
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V razpravi je g. Besal vprašal, zakaj je realizacija kreditov za podjetnike iz naše
občine tako majhna. Mag. Špec Potočar je pojasnila, da je gospodarska kriza zelo
prizadela tudi v naši občini med manjšimi podjetniki prevladujočo dejavnost
avtoprevozništva, kar se je odrazilo tudi na pomanjkanju interesa za črpanje
finančnih sredstev iz tega naslova, da pa je predvidena izvedba delavnice, na kateri
bodo prisotnim podrobneje predstavljene možnosti črpanja teh sredstev ter pozvala,
naj se podjetnike na to delavnico opozori.
Županja je pojasnila, da bo Občina v okviru programa LAS Dolenjska in Bela krajina
za sofinanciranje prijavila projekt Tematska pot – Vir življenjske energije.
G. Novaka je zanimalo, kako daleč je projekt Vodovod Vinji vrh – visoka cona in ali
bo vodohran po izračunih Komunale zadovoljeval potrebe. Županja je pojasnila, da
potekajo usklajevanja z arheologi in pritrdilno odgovorila glede zagotavljanja
zadostne količine vode za potrebe občanov v tem delu Občine.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 065
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom o delu
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. za leto 2010 in s Planom dela za leto
2011, ki se bo izvajal skladno s sprejetim proračunom za leto 2011.
(10 ZA, 0 PROTI)

5. točka
Potrditev predlogov za priznanja in nagrado
Občine Šmarješke Toplice za leto 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja in nagrade Občine Šmarješke Toplice
za leto 2011 je bil objavljen v Razgledih, 1. aprila 2011 in je potekal v času od 1. do
29. aprila 2011. Poročilo o izvedbi oz. zbiranju predlogov ter njihovi obravnavi na
Komisiji za priznanja in nagrade občine, dne 11.5.2011, sta izčrpno podala Petra
Grjžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo in Marko Besal, predsednik
komisije, ki je članom občinskega sveta predlagal, da sprejmejo oz. potrdijo predloge,
kot so jih oblikovali člani Komisije za priznanja in nagrade občine.
V razpravi, ki je sledila, je g. Selak povedal, da pogreša predloge za tiste občane oz.
občanke, ki so v preteklih desetih letih zelo veliko naredili za našo Občino, pa jih ni
med predlaganimi kandidati in menil, da so ta priznanja nekoliko razvrednotena. S
tem so se strinjali tudi nekateri drugi svetniki in menili, da bi bilo treba Pravilnik, ki
ureja to področje, ponovno preučiti oz. ustrezno oblikovati kriterije izbire. Županja je
povedala, da bo do naslednjega leta Občinska uprava pripravila predlog Pravilnik s
strožjimi merili za izbiro in ga posredovala v sprejem Občinskemu svetu.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
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S k l e p št. 066
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme naslednji sklep:
- dobitnica nagrade Občine Šmarješke Toplice v letu 2011 je gospa
Terezija Balažević,
- dobitnik priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2011 je gospod
Slavko Gregorčič,
- dobitnica priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2011 je gospa Sonja
Košak,
- dobitnica priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2011 je gospa Darja
Jeglič.
(10 ZA, 0 PROTI)

6. točka
Posamični program upravljanja – predlog nakupa parcel št. 1887/10,
1887/11, 1880/9, k.o. Gorenja vas
(krožišče Šmarjeta za dosego javnega interesa);
Občina Šmarješke Toplice je z Ministrstvom za promet podpisala sporazumu o
sofinanciranju krožnega križišča na regionalni cesti R3-667/1385 Zbure – Mačkovec
v km 3+005 (obvoznica Šmarjeta), na podlagi katerega je občina zadolžena za odkup
zemljišč.
Svetnikom je bil na sami seji predložen na vpogled celovit posamični program
upravljanja – predlog nakupa parcel št. 1887/10, 1887/11 in 18880/9, k.o. Gorenja.
vsak član občinskega sveta si ga je imel možnost ogledati, svetnikom pa je na
razpolago tudi v prostorih Občinske uprave. Ga. Pozderec je v nadaljevanju svetnike
seznanila s ceno za m2, ki jo je določil cenilec in jih seznanila z vrednostjo odkupa.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič pozdravil skorajšnje odprtje obvoznice. G.
Durič je menil, da je treba promet sprostiti takoj, ko bo pridobljeno uporabno
dovoljenje. G. Zupančič je opozoril, da bi bilo čim hitreje treba zgraditi še pločnik do
osnovne šole, saj bo sedaj ta del ceste omogočal večje hitrosti in s tem bo tudi
ogroženost peščev, kolesarjev in tudi invalidov (v bližini je dom starejših občanov)
večja . Županja je poudarila, da se s povedanim strinja in dodala, da je za gradnjo
krožišča že izbran izvajalec in bo gradnja najverjetneje stekla že poleti, za izgradnjo
pločnika pa letos potekajo odkupi parcel in bo gradnja stekla takoj, ko bo mogoče. G.
Pavlič je menil, da se bo promet z izgradnjo krožišča umiril.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 067
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Občinski svet potrjuje nakup parcel 1887/10, 1880/9, 1887/11, k.o. Gorenja vas,
v javnem interesu, zaradi izgradnje krožišča Šmarjeta kot zadnje faze izgradnje
obvoznice Šmarjeta na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca Zdravka
Novaka, z dne 14.4.2011.
Občina Šmarješke Toplice nosi vse stroške izvedbe parcelacije, kupoprodajne
pogodbe z vpisom v zemljiško knjigo in eventualne davščine in prispevke.
(10 ZA, 0 PROTI)

7. točka
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Občinska uprava je na vprašanja svetnikov, postavljena na 6. redni seji občinskega
sveta odgovorila na sami seji in upoštevala dane pobude, podani pa so bili tudi pisni
odgovori.
V nadaljevanju so svetniki postavili naslednja vprašanja:
1. Ga. Majda Kušer Ambrožič – zagotavljanje mest za sprejem otrok v vrtec;
Županja je podala informacijo o številu sprejetih otrok in koliko je otrok na
čakalni listi. Povedala je, da intenzivno potekajo aktivnosti v smeri, da bi
zagotovili prostor še za en oddelek , oz. se da se jeseni zagotovi varstvo za
vse otroke, katerih starši so za varstvo zaprosili. V juniju bo pripravljeno
gradivo za sejo občinskega sveta; V nadaljevanju je sledila razprava: g. Novak
se ni strinjal, da se ta problematika obravnava pod točko Razno; g. Durič je
menil, da ima vrtec prednost pred lekarno;g. Selak je menil, da bi bilo zaprtje
oddelka Zvezdice, ki je bil odprt pred 2 leti, nedopustno, g. Pavlič je predlagal
naj se v treh mesecih najde rešitev za vrtec na drugi lokaciji, v zdajšnji enoti
Zvezdice pa naj bi bila lekarna; g. Anderlič je menil, da bi bilo treba pri
dograditvi upoštevati, da se kaže potreba po 11. oddelkih vrta, kar je po
pojasnilu g. Pozderčeve v projektu že upoštevano; g. Zoran je predlagal, naj
se v prihodnjih 3 mesecih išče rešitev za sprejem vseh otrok v vrtec, naj ima
vrtec prioriteto pred lekarno. Po končani razpravi je g. Zupančič predlagal
sprejem sklepa, ki ga je županja dala na glasovanje in svetniki so sprejeli
S k l e p št. 068
Lekarne na naslovu Šmarjeta 66 se ne odpre, dokler se ne reši problematika
varstva večine otrok na čakalni listi.
(10 ZA, 0 PROTI)
2. G. Zupančič – z dnevnega reda prejšnje seje je bila zaradi usklajevanja z SVRL
umaknjena točka o obravnavi spremembe statuta; kakšno usklajevanje je še
potrebno, če sta že bili podani dve mnenji s strani SVRL? Županja in ga. Pozderec
sta povedali, da je na SVRL predviden sestanek, nato bo občinska uprava
pripravila pisno gradivo in uvrstila to točko na dnevni red naslednje seje
občinskega sveta.
6

8. točka
Razno
G. Zupančič - opozoril na omejitev hitrosti na regionalni cesti pred naseljem Šmarjeta
( 90 km/h), g. Ramovš je podal odgovor, da je bil predlog Direkciji za ceste že
posredovan in postavljena prometna signalizacija – stranski priključki ter ogledalo, s
predlogom za nižjo omejitev hitrosti bomo ponovno posredovali pri Direkciji za ceste;
G. Zupančič - Zebra oz. prehod za pešce pri podjetju Plastoform – g. Ramovš je
pojasnil, da v projektu ta prehod ni predviden, s predstavniki Direkcije so bili
opravljeni razgovori in sestavljen zapisnik o upravičenosti prehoda, ob komisijskem
pregledu obvoznice je komisija v zapisniku zabeležila, da se uredi prehod, ki pa ga ni
mogoče samo označiti, potreben je večji poseg, projektantska rešitev, ki vključuje
tudi ukrep umiritve prometa (šikana) in se bo predvidoma izvedel ob izgradnji
krožišča;
G. Zupančič – » plombirani hidranti« v okolici občinske stavbe, možnost namestitve
odštevalnega števca za potrebe koriščenja vode za zalivanje trave na športnem
objektu in plačilo porabljene vode; županja je pojasnila, da se je v zadnjih dveh treh
mesecih poraba vode s povprečno 20 do 30 m3 mesečno povečala na 150 m3, da je
izražen sum na odtujitev vode in da je predsedniku Športnega društva Šmarjeta
predlagala, naj se glede namestitve števca obrne na podjetje Komunalo, ki je
upravljavec vodovodnega omrežja v občini. O tej zadevi bo pripravljeno tudi pisno
poročilo in bodo člani občinskega sveta z njim seznanjeni.
G. Pavlič– projekt šola v Beli Cerkvi, pisni odgovor na naslednji seji;
G. Durič – nogometni turnir, povabi svetnike kot ekipo na tekmo;
G. Selak – kdaj bodo razpisi za društva; županja pove – Nadzorni odbor pregleduje
poročila za porabljena sredstva iz preteklega razpisa, letošnji razpisi bodo
predvidoma v drugi polovici leta;
Vsi prisotni smo z minuto molka ob smrti nekdanjega člana Nadzornega odbora, g.
Braneta Tratarja počastili njegov spomin.
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 21.10 uri.
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Številka: 032-0005/2011- 9
Datum: 6.6.2011
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

8

