OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 25. septembra 2007, ob 18.00 uri v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je pričela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, in na
začetku pozdravila člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 18.00 uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih vseh
11 članov občinskega sveta in da je občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika sklepčen
ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Franc Anderlič, Ivan Jordan, Jože Novak, Aleksander Pavlič, Pavel Zupančič, mag. Marjan
Hribar, Aleksander Durič, Franc Gregorčič, Renata Majcen, Franci Novak, Vladimir Petrovič.
b) ostali prisotni:
− mag. Fredi Bančov, pravnik (zunanji sodelavec),
− Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti in javna naročila,
− Stane Bajuk, višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo
okolja,
− Božena Ojcinger, zunanja sodelavka za računovodstvo,
− Renata Žibert, zapisnikar,
− predstavnika medijev.
Članica in člani občinskega sveta so s sklicem seje dne 17. 9. 2007 v poslovniškem roku
prejeli predlog dnevnega reda in gradivo za točke od 2 do 9 dnevnega reda.
K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti najprej
odločal o določitvi dnevnega reda 8. redne seje občinskega sveta.
Županja je vabilu za sejo dodala 10. točko dnevnega reda – Pomoč za odpravo posledic
naravne nesreče povodnje v SZ Sloveniji za Občino Železniki.
S k l e p št. 68

Občinski svet je brez razprave sprejel dodatek 10. točke dnevnega reda.
(11 ZA, 0 PROTI)
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Županja predlaga, da se točka 5. dnevnega reda Predlog odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta obravnava po skrajšanem postopku
oz. da se na tej seji opravita obe obravnavi. Razlog za predlagani skrajšani postopek je v tem,
da je sprejem odloka zgolj pravno formalne narave, ki ga je treba popraviti in uskladiti zaradi
prehoda v samostojno lokalno skupnosti.
S k l e p št. 69

Občinski svet je brez razprave sprejel predlagani skrajšani postopek obravnave
5. točke dnevnega reda.
(11 ZA, 0 PROTI)
Županja predlaga, da se točka 7. dnevnega reda Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva obravnava po skrajšanem
postopku oz. se na tej seji opravita obe obravnavi. Razlog za predlagani skrajšani postopek je,
da sta odlok že sprejeli Občina Šentjernej in Občina Kostanjevica na Krki.
S k l e p št. 70

Občinski svet je brez razprave sprejel predlagani skrajšani postopek obravnave
7. točke dnevnega reda.
(11 ZA, 0 PROTI)
Razprave glede dnevnega reda oziroma drugih spreminjevalnih predlogov ni bilo.
S k l e p št. 71
Z zgoraj navedenim dodatkom občinski svet skladno z osmim odstavkom 39. člena
poslovnika potrdi (s preštevilčenjem točk dnevnega reda) naslednji
d n e v ni r e d
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju 2007
4. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah – prva obravnava
5. Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarjeta – prva in druga obravnava
6. Predlog odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šmarješke Toplice – prva
obravnava
7. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata
in redarstva – prva in druga obravnava
8. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2007-2013
9. Predlog sklepa o določitvi cene najema mrliške vežice
10. Pomoč za odpravo posledic naravne nesreče povodnje v SZ Sloveniji za Občino Železniki
11. Razno
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(11 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v poslovniškem roku prejel zapisnik 7. redne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 72
Občinski svet je brez razprave
POTRDIL
-

zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 17. 09. 2007
v predloženi vsebini.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju 2007

Županja je uvodoma predala besedo ga. B. Ojcinger. Ga. B. Ojcinger je predstavila poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju 2007.
V razpravi g. P. Zupančič pove, da so prihodki Občine Šmarješke Toplice po pričakovanju.
Opozori pa na odhodke stroška izobraževanja, prevoza otrok, cestnega gospodarstva oz.
vzdrževanja cest, urejanja prostora in investicije. Županja poda takojšen odgovor g. P.
Zupančiču na opozorjene postavke. G. M. Hribar opozori na prevoz otrok s prvim šolskim
avtobusom in prosi za zamik 10 minut, saj so otroci v času odhoda še na kosilu.
Po opravljeni razpravi je Občinski svet sprejel naslednji
S k l e p št. 73
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je seznanjen s Poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Šmarješke Toplice v prvem polletju 2007.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Predlog odloka o gospodarskih javnih službah – prva obravnava
Županja je uvodoma predstavila odlok in besedo predala g. S. Bajuku. G. S. Bajuk je
predstavil odlok. Obrazložitev pa je dopolnil tudi g. F. Bančov.
G. P. Zupančič predlaga podelitev koncesije za vzdrževanje javnih cest ( vsakoletni razpis).
Prav tako omeni minimizacijo stroškov. Kot primer poda opravljanje zimske službe čiščenja
javnih cest. To opravljajo domačini, MONM pa ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z CGP.
Prav tako opomni na vzdrževanje javne razsvetljave. Pojasnilo glede koncesije za vzdrževanje
javnih cest poda g. F. Bančov. Županja doda, da je bil že organiziran sestanek z CGP.
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Pogodba sklenjena z CGP s strani MONM je sklenjena do konca drugega leta. Prednost
podelitve koncesije je v pravni odgovornosti vzdrževalca. Občina Šmarješke Toplice je že
organizirala nadzor cest s strani g. E. Zormana. G. M. Hribar vpraša ali nadzor bremeni
občinski proračun. Županja mu poda odgovor. G. F. Gregorčič opozori na nadzor. Zanima ga
rešitev drugih občin in ali je smiselna zaposlitev na tem področju. G. Petrovič opozori na
cesto v Žalovičah. Županja pozove svetnike naj pripombe na vzdrževanje cest oz. na
posamezne odseke opozorijo z pisanjem na občinski elektronski naslov. Prav tako g. A. Pavlič
opozori na cesto na relaciji Bela Cerkev-Vinji vrh. Svetniki predlagajo da se v 5. točki odloka
doda še Vzdrževanje javne razsvetljave. G. M. Hribar opozori na pomembnost sklepanja
pogodbe z nadzornikom oz. izvesti javno naročilo. G. F. Bančov obrazloži postopek.
Po opravljeni razpravi je Občinski svet sprejel naslednji
S k l e p št. 74
1. Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi z naslednjo dopolnitvijo:
- v 5. točki se doda še Vzdrževanje javne razsvetljave.
(11 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 75
1. Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o. določi za izvajalca javne službe, ki skrbi za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarjeta – prva in druga obravnava
Županja je predala besedo ga. M. Hočevar. Ga. M. Hočevar je predstavila odlok.
G. A. Durič vpraša kaj je pomen kopenskega prometa oz. dejavnosti. Ga. M. Hočevar poda
obrazložitev. G. J. Novak doda predlog na 5. in 37. člen.
Po opravljeni razpravi je Občinski svet sprejel naslednji
S k l e p št. 76
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta v prvi in drugi obravnavi z naslednjimi
dopolnitvami in spremembami:
-

Sprememba 37. člena
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Svet zavoda in svet staršev zavoda se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku devetih
mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do oblikovanja sveta zavoda in sveta staršev v skladu
z določili tega odloka, opravljata njune naloge dosedanji svet zavoda in svet staršev.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmarjeta (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97 in 76/98).
-

Dopolnitev 5. člena

Proizvodnja izdelkov iz umetnih snovi.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Predlog odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šmarješke Toplice –
prva obravnava
Uvodoma županja kratko poda vsebino predloga odloka.
V razpravi g. J. Novak zahteva pojasnilo 14. člena. Odgovor na vprašanje poda g. F. Bančov.
Obrazloži, da je prišlo v 14. členu do tipkarske napake.
3. odstavek 14. člena se glasi:
Koncedent lahko poleg tega po lastni presoji napoti h koncesionarju v preveritev posameznih
podatkov ali načina izvajanj določene naloge TIC tudi pooblaščeno uradno osebo občinske
uprave.
Ga. R. Majcen ima pripombo na 32. in 41. člen. Odgovor na vprašanje poda g. F. Bančov.
Popravljen 1. odstavek 32. člena se glasi:
Stranka je dolžna občinski upravi prijaviti oglaševanje za lastne potrebe petnajsti dni pred
začetkom oglaševanja.
G. P. Zupančič podpira sprejetje odloka.
G. A. Durič se opraviči in zapusti sejo ter poda svoje strinjanje z odlokom.
Po opravljeni razpravi so svetniki sprejeli naslednji
S k l e p št. 77
1.

Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem

sistemu v Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi s predlaganimi popravki oz.
pripombami.
(11 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 78
1. Občinski svet sprejme sklep, da se za potrebe predsedniškh volitev v letu 2007 za
potrebe volilne kampanje kot plakatna mesta določijo naslednje lokacije:
• v naselju Dolenje Kronovo: v trikotniku križišča cest Otočec – Šmarješke Toplice
in Draga, parc. št. 1406/2, k.o. Družinska vas,
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•
•
•
•

v naselju Bela Cerkev: v središču vasi pri Kulturnem domu, parc. št. 2955/1, k.o.
Bela Cerkev,
naselje Šmarješke Toplice: pri stanovanjsko-poslovni stavbi Prinovec, parc. št.
342/14, k.o. Družinska vas,
naselje Šmarjeta: v trikotniku - križišče pri Pirkoviču in pred obzidjem pri
cerkvi,
naselje Zbure: pri Gasilskem domu.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega
inšpektorata in redarstva – prva in druga obravnava

Županja je uvodno podrobno predstavila odlok.
G. F. Gregorčič vpraša koliko ljudi namerava zaposliti medobčinski inšpektorat, zakaj Občina
Škocjan ni pristopila k ustanovitvi organa skupne občinske uprave in zakaj nismo šli v
ustanovitev skupne občinske uprave z Občino Škocjan. G. P. Zupančič je izpostavil problem
delitve dela. G. A. Pavlič opozori tudi na problem parkiranja in hitrost. Županja je podala
odgovor na vsa vprašanja in pozvala svetnike, da opozarjajo na probleme in jih javijo na
Občino Šmarješke Toplice.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 79
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva v prvi in drugi obravnavi.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2007-2013
Županja je uvodno predstavila odlok in predala besedo ga. M. Hočevar, ki je predstavitev
odloka nadaljevala.
G. M. Hribar je pohvalil pripravo gradiva. Opozoril pa je na Proračun 2007 (premalo sredstev
za kmetijstvo). Županja je odgovorila na pripombo. Predlaga tudi predstavitev razpisa s strani
Občinske uprave. G. F. Anderlič opozori na rabo namenskih sredstev. G. P. Zupančič omeni
zaščito oz. ohranjanje narave, kulturo krajine in spodbujanja dejavnosti kmetijstva. Izpostavi
tudi problem testiranja škropilnic. G. M. Hočevar poda odgovor. G. V. Petrovič pove, da za
določene stvari ni odgovorna Evropska unije temveč Republika Slovenija. Županja omeni, da
oktobra odhaja v Bruselj, kjer se bo med drugim srečala tudi z kmetijskim lobijem in
poskušala dobiti več informacij. G. M. Hribar predlaga lasten operativni program razvoja,
vendar v tem primeru je velika nevarnost pomanjkanja časa in nevarnosti, da bodo sredstva
zapadla. Obrazložitev poda g. F. Bančov.
Nato so svetniki sprejeli
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S k l e p št. 80
Občinski svet sprejme besedilo predloga pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občine Šmarješke Toplice za programsko obdobje
2007-2013.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki
Predlog sklepa o določitvi cene najema mrliške vežice
Županja je uvodno predstavila odlok.
G. F. Anderliča zanima, kako je s ceno najema mrliške vežice za ljudi izven naše občine oz.
zakaj je cena enaka tudi za njih. G. P. Zupančič omeni, da so vse mrliške vežice na zemljiščih
v lasti Rimskokatoliške cerkve in so bile zgrajene s samoprispevkom občanov. Predlaga, da se
za občane ne plačuje najemnine in se obratovalni stroški vključijo v najem groba. Županja
poda svoje mnenje. G. F. Gregorčič opozori na velikost pokopališč in problem parkiranja
okoli pokopališč.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 81
Občinski svet sprejme besedilo predloga Sklepa o določitvi cene najema mrliške vežice v
Občini Šmarješke Toplice.
(7 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA)
K 10. točki
Pomoč za odpravo posledic naravne nesreče povodnje v SZ Sloveniji za Občino
Železniki
Županja je predstavila predlog. Povedala je tudi, da se je celotna občinska uprava z njo na
čelu odpovedala 1 dnevnemu zaslužku, ki bo namenjen pomoči Občini Železniki.
Svetniki so nato brez razprave sprejeli
S k l e p št. 82
Občinski svet sprejme predlog besedila, da Občini Železniki za odpravo posledic
naravne nesreče povodnje nameni sejnino meseca septembra.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 11. točki
Razno
I.
Županja povabi svetnike Občine Šmarješke Toplice na otvoritev TIC-a in prvo vožnjo
turističnega vlakca v Občini Šmarješke Toplice. Pove tudi, da bo naslednja seja teden prej kot
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običajno zaradi bližnjih praznikov. Predstavi tudi program Drugega srečanja županj Slovenije
in svetnike povabi na srečanje z njimi. Vabila bomo poslali po pošti. Županja tudi predstavi
vse projekte, ki so bili odobreni Občini Šmarješke Toplice.
II.
Ga. R. Majcen opozori na izgradnjo vodovoda oz. na odpravljanje nastale škode ob izgradnji
vodovoda. Županja poda odgovor. Svetnica omeni tudi, da so se člani Domoznanskega
društva Šmarjeta oglasili pri njej in sprašujejo, če je možnost, da občina sofinancira projekt
obnove kapelice. Županja pove, da teh sredstev v proračunu za leto 2007 ni.
III.
G. A. Pavlič omeni, da ni bilo uradnega razvitja zastave. Zanima ga tudi javna razsvetljava v
Kronovem. Županja poda odgovor.
IV.
Svetnika g. I. Jordana zanima, kje je možno zastavo kupiti. Županja in g. F. Bančov podata
odgovor, kje in ob kakšnih priložnostih se lahko izobesi občinska zastava. Županja pove, da je
za izobešanje zastav potrebno pridobiti dovoljenje. G. F. Bančov pove, da se zastava lahko
izobeša v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski
narodni zastavi in Uredbi o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji.
V.
G. P. Zupančič opozori na zanikrni in zanemarjen izgled Šmarjete in obvoznice v Šmarjeti.
Ker se gradnja obvoznice še ne bo nadaljevala v doglednem času predlaga ureditev okolice
okoli nje. Predlaga, da občinski svet zaveže občinsko upravo oz. županjo, da z CGP-jem zapre
gradbišče v takem smislu, da je možno te površine vzdrževat in da se cesta nameni za pešce.
Če ureditev ni možna z občinsko upravo in CGP-jem predlaga, da za ureditev obvoznice
poskrbijo civilne osebe. Županja se strinja z g. P. Zupančičem. Pove, da sama ni kriva, da je
stanje obvoznice takšno kot je. Povedala je, da je šla zaradi obvoznice že „od Poncija do
Pilata”, da se zadeve premikajo, vendar se stvari ne premaknejo samo zaradi ene osebe. Sedaj
to ni več g. Golob, ki je že razlaščen, ampak g. Macedoni. Zato Upravna enota NM kljub
posredovanju najvišjih državnih organov ne more izdati gradbenega dovoljenja za pričetek
izvajanja del. Mišljeno je bilo, da se bodo dela začela že to jesen,vendar je zadeva padla
zaradi smrti enega od lastnikov. S CGP-jem je že dogovorjeno, da se bodo začela izvajati
takoj, ko bo možno. Občina je odlašala z urejanjem obvoznice, ker je upala, da se bodo v
jeseni dela na obvoznici ponovno začela. Županja pove, da zagotovljenih sredstev za ureditev
gradbišča obvoznice ni. Obvoznica se lahko uredi, če bodo svetniki tako želeli in sprejeli tak
sklep z rebalansom proračuna. Županja pove, da tudi njej ni izgled Šmarjete v ponos, vendar
za tak izgled ni kriva ona, temveč določeni občani Šmarjete, ki ovirajo izgradnjo obvoznice.
G. F. Anderlič predlaga preplastitev obstoječe ceste skozi Šmarjeto. Županja pove, da je ta
cesta državna, država pa ima svoje kriterije glede popravila ceste. G. F. Gregorčič nadaljuje
razmišljanje g. P. Zupančiča in pove, da Šmarječanom počasi mineva potrpljenje. Na vsak
način bodo izsilili, da se ta zbombardiranost Šmarjete sanira. Ne govori o obvoznici ali
realizaciji projekta govori o sanacije trase ob obvoznici. Tukaj je navožen gradbeni material
in kamenje. G. Vovk ima svoj gradbeni ekspoze, parkirišče kmetijskih strojev in obračalnikov
nasproti Pirkoviča. Pravi, da Šmarjeta izgleda kot indijanski rezervat v katerega bomo vozili
županje. Pove, da bodo ureditev izsilili tudi z zaustavitvijo prometa v roku 14 dni. Županja
odgovori, da se na tak način ne misli pogovarjati in da lepa beseda lepo mesto najde. G. F.
Gregorčič pove, da je že večkrat opozarjal, da je zadevo potrebno rešiti. Potrebno je samo
odpeljati gradbene odpadke. Županja mu odgovori, da je bil vedno vključen v projekt
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obvoznice in ve,kako so se zadeve premikale in da so bili še pred tremi oz. štirimi tedni na
UENM z g. Paplerjem in g. Grillom, da bi se začele zadeve premikati in da bi se začela v
mesecu septembru gradnja obvoznice. In zato, se tudi ni urejala okolica obvoznica. G. F.
Gregorčič pove, da se obvoznica ne premakne in se ne bo, vendar pa Šmarječani take
zbombardirane vasi ne bodo več gledali. Na to temo so se tudi trije svetniki iz te doline sestali
in prišli do zaključka, da bi se čimprej dobili z županjo, vendar je bil ta termin odložen.
Županja pove, da je bil termin dogovorjen jutri, 23.10.2007,ob 14. uri. G. F. Gregorčič pove,
da je potrebno o njihovem razmišljanju seznaniti tudi ostale svetnike in da ne bodo gledali
take vasi. Pove, da je Šmarjeta najslabše urejena vas. Županja še enkrat ponovi, da ni kriva za
takšen izgled obvoznice in da tudi ne ve zakaj se je začela gradnja obvoznice, če zadeve niso
bile pripravljene tako, da se lahko dela izvajajo. Še enkrat pove, da sredstev v proračunu za
ureditev ni. Lahko pa se zagotovijo z rebalansom proračuna naslednji mesec. Pove, da je bil
glede problema gradnje obvoznice seznanjen tudi g. Janša. Obžaluje, da se zadeve urejajo na
tak način. Županja je prekinila sejo, ker diskusija ni vodila v pravo smer. G. F. Gregorčič
pove, da odstopa in ne pride več na to sejo dokler se obvoznica ne reši. Lahko pa se reši s
sredstvi Plastoforma vendar se mora to povedati. G. F. Gregorčič pove tudi, da je Plastoform
prispeval že 20 mio za odkup zemljišč. Ponovi še enkrat, da Šmarječani ne bodo gledali tak
izgled vasi. Županja pove, da ne razume zakaj se morajo stvari urejati na tako grd način. G. J.
Novak poskuša pomiriti županjo in g. F. Gregorčiča in pove, da je bilo mišljeno, da se
poravna zemeljski del na zgornjo in spodnjo stran. Postavijo se cestne zapore, table in se
zadeva pokosi. Predlaga pešpot na lastno odgovornost. Županja pove, da je pešpot zelo
problematična. Županja se je že dogovarjala z CGP-jem in so povedali, da pešpot ni mogoča.
G. I. Jordan potrdi izjavo županje. Županja še enkrat zaključi sejo. G. I. Jordan predlaga, da se
jutri usedejo in dorečejo stvari.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in sejo prekinila ob 21.15 uri.
Številka:
Datum:
Zapisala:R. Žibert

Županja
mag. Bernardka Krnc
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