OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 25. marca 2008, ob 18.00 uri v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je pričela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, ki je 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 9
članov občinskega sveta od skupno 11 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, Aleksander Durič, Franc Gregorčič, Renata Majcen, Jože Novak, Aleksander
Pavlič, Pavel Zupančič, Ivan Jordan in mag. Marjan Hribar.
Odsotni: Vladimir Petrovič in Franci Novak, ki sta svojo odsotnost opravičila pred sejo.
b) ostali prisotni:
− Gregor Vovko, dir. OU
− Martina Hočevar, višja svetovalka za družb. dej. in javna naročila v OU,
− Stanko Bajuk, višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo
okolja v OU,
− Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo v OU,
− Renata Žibert, tajnica OU in zapisnikarica,
− za gradivo pod tč. 3 in 4 predstavnik podjetja Locus, g. Gvido Modrijan in
predstavnik podjetja Chronos g. Darko Drašler,
− za gradivo pod tč. 6 predstavnik Javnega podjetja Komunala g. Istok Zorko,
− občani in predstavniki medijev.
Članica in člani občinskega sveta so s sklicem seje v skladu s poslovnikom prejeli predlog
dnevnega reda in gradivo za točke 2 do 14.
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 13. redne seje občinskega sveta.
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Županja je predlagala, da se 9. točka dnevnega reda Predlog Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Šmarješke Toplice obravnava po skrajšanem postopku oz. da se na tej seji opravita
prva in druga obravnava hkrati. Razlog za predlagani skrajšani postopek je v tem, da odlok
začne veljati čim prej, občinske nagrade in priznanja pa se podelijo že ob prvem praznovanju
občinskega praznika, junija letos.
S k l e p št. 129
Občinski svet je sprejel predlagani skrajšani postopek obravnave 9. točke dnevnega
reda.

(9 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 130
Z zgoraj navedenim dodatkom je občinski svet skladno z osmim odstavkom 39. člena
poslovnika potrdil naslednji
dnevni red
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
3. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke
Toplice – druga obravnava
4. Predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Šmarješke Toplice – prva obravnava
5. Predlog Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju
Občine Šmarješke Toplice – prva obravnava
6. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice – prva
obravnava
7. Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini
Šmarješke Toplice – prva obravnava
8. Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini
Šmarješke Toplice – prva obravnava
9. Predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice –
skrajšani postopek
10. Predlog Sklepa o določitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga
Občina Šmarješke Toplice
11. Predlog Sklepa za imenovanje odgovornega urednika in člana občinskega
sveta v uredniški odbor
12. Predlog letnega programa kulture za leto 2008
13. Predlog letnega programa športa za leto 2008
14. Predlog letnega programa socialnega varstva za leto 2008
15. Razno
15.1. Oddaja prostora v pritličju družbenega doma v Šmarjeti v najem
15.2. Vprašanja in pobude svetnikov
(9 ZA, 0 PROTI)
Županja je pozdravila predstavnike podjetja Locus, ki so se pridružili na seji. Prav tako je
svetnike seznanila, da dnevni red vsebuje kar 15. točk in bo zato seja trajala največ 4 ure, kar
je v skladu s poslovnikom občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice. Županja je svetnike
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pozvala k konstruktivnim razpravam pri posameznih točkah dnevnega reda. V primeru, da
celotno gradivo ne bo obravnavano na današnji seji, se bo seja nadaljevala v četrtek,
27.03.2008, ob 18. uri.
K 2. točki
Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 12. redne seje občinskega sveta.
V razpravi o zapisniku so sodelovali: g. Zupančič, g. Gregorčič, g. Hribar, g. J. Novak,
direktor OU, županja
Svetniki G. Zupančič pove, da se ne strinja z načinom glasovanjem pri 6. točki, in sicer pri
Predlogu Odloka o občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice. O sprejemu odloka se ni
glasovalo v drugi obravnavi zato predlaga, da se ponovno izvede glasovanje druge obravnave.
Prav tako ni bil obravnavan alternativni predlog datuma g. Gregorčiča, ki ga je predlagal. G.
Hribar pove, da je iz zapisnika razvidno, da je prišlo do nekega predloga in tudi, da ni
potrebno upoštevati predloge s strani komisije in da lahko občinski svet predlaga tudi svoje
predloge. Županja in direktor OU, svetnikom pojasnita, da se je skladno s sklepom št. 121
sprejetim na 12. seji OS o odloku glasovalo po skrajšanem postopku. Glasovanje o odloku na
isti seji v prvi in drugi obravnavi pa se izvaja, ko je predlog odloka v prvem branju
obravnavan, pa nanj ni pripomb in se lahko izvede tudi druga obravnava. Prav tako pa na 2.
člen odloka, ki določa datum občinskega praznika konkretno ni bilo podanih nobenih
amandmajev, kot to določa 125 čl. Poslovnika, ampak se je o možnih datumih le razpravljalo.
G. J. Novak kot predsednik Komisije za celostno podobo pove, da je bilo delo in obravnava
predlogov opravljeno skladno z namenom ustanovitve komisije. Predstavi delo komisije, ki je
potekalo pred predložitvijo gradiva za OS. Pove, da nihče ni podal predloga datuma Sv.
Marjete, zato so le na podlagi prejetih predlogov podali predlog odloka v obravnavno na OS.
S k l e p št. 131
Občinski svet je
POTRDIL
-

zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, z dne 03.03.
2008 v predloženi vsebini.
(6 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN)
K 3. točki
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice
– druga obravnava

Županja preda besedo predsedniku Odbora za razvoj g. Anderliču, ki poda ustrezna pojasnila
glede prejetih pobud za kategorizacijo občinskih cest in odločitev delovnega telesa glede
obravnavanja odloka v drugem branju. G. Anderlič predlaga, da se odlok sprejme v
predloženi vsebini. Predlaga, da OU še naprej zbira predloge za spremembo odloka in jih
upošteva ob prvi dopolnitvi odloka. Opozori tudi, da je bila Občina Šmarješke Toplice s strani
Ministrstva opozorjena, da je dolžna oddati podatke o kategorizaciji cest do 15.06.2008. G.
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Bajuk pove, da je bilo sprejetih 6 pobud, 3 so bile utemeljene in 3 neutemeljene. Pove, da se
bodo vse utemeljene pobude zbirale na OU in se upoštevale pri prvi dopolnitvi odloka.
V razpravi so sodelovali: g. J. Novak, g. Zupančič, g. Hribar, g. Modrijan, županja
G. J. Novak opozori na zemljiškoknjižno neurejenost javnih poti in nevarnost glede vložitev
tožb. Opozori tudi na urejenost ceste na Vinjem vrhu. Predstavnik podjetja Locus g. Modrijan
pove, da s sprejetjem odloka še niso urejena lastninsko pravna razmerja, ki jih je občina
dolžna vzpostaviti. Pove, da nobena občina nima urejenega polnega lastništva cest. Bodo pa
ceste s sprejetjem odloka postale javne ceste in jih je občina dolžna ob sprejemu pobude tudi
odkupiti. G. Zupančič pove, da so ceste že kategorizirane razen dodanih predlogov. Opozori
na oznako pri lokalnih cestah pod zaporedno št. 7 številka odseka 295-325. Pravilni odsek
ceste je 295-421. G. Zupančič skupaj s svetnikoma g. Pavličem in g. Gregorčičem poda
amandma na 3. člen pod zaporedno št. 7. G. Hribar zahteva pojasnitev glede kategorizacije
javne poti pod zaporedno št. 105, saj gre za drugo najdaljšo pot. Županja pove, da je ta cesta
že javno dobro in predstavlja edino pot do mlina, ki je v lasti njenih staršev že 37 let. Dostop
do mlina je sedaj urejen skozi dvorišče njenega strica, ki ni javno dobro. G. Bajuk obrazloži,
da je naveden odsek kot kategorizacija JP smiseln, saj bo tako v prihodnosti prišlo do prečne
povezave z vasjo Vinica. Županja omeni tudi, da je občina že prijavila Zdravce v Naturo 2000
(ureditev mokrišča), prav tako so bili podani predlogi o razglasitvi Nacionalnega parka
Radovlja in obuditvi turizma v Klevevžu. G. Hribar je izkazal interes po sodelovanju pri
pripravi teh vsebin.
Občinski svet je sprejel naslednji
S k l e p št. 132
Sprejme se amandma g. Zupančiča k 3. členu pod zap. št. 7 predloga odloka, in je
pravilna št. odseka ceste 295 – 421.
(9 ZA, O PROTI)
Občinski svet je sprejel naslednji
S k l e p št. 133
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice v drugi obravnavi s sprejetim
amandmajem.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Šmarješke Toplice – prva obravnava
Županja preda besedo direktorju OU, da poda ustrezna pojasnila k predlogu odloka. Dodatna
pojasnila k odloku je podal tudi predstavnik podjetja Locus g. Modrijan in predstavnik
podjetja Chronos g. Drašler. Direktor OU pove, da stari novomeški odlok ni usklajen z novo
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zakonodajo in navede vzroke za sprejem predloženega odloka. Predlaga, da se v paketu
sprejme tudi Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine
Šmarješke Toplice. G. Modrijan pove, da so olajšave dobro pripravljene. Ostale občine se
takih ukrepov ne poslužujejo. Pri pripravi gradiva za 1. branje se je izbrala nižja stopnja
komunalnega prispevka, poleg tega pa lahko zavezanci uveljavljajo olajšave. Poudari tudi, da
je višina komunalnega prispevka vezana na komunalno opremljenost naselja v občini. G.
Anderlič je povedal, da se je Odbor za razvoj strinjal s predlagano odmero komunalnega
prispevka.
V razpravi so sodelovali: g. J. Novak, g. Zupančič, g. Anderlič, g. Pavlič, g. Modrijan, g.
Drašler, županja
G. J. Novak je nakazal na komunalno opremljenost posameznih vasi in na kvaliteto pri odmeri
komunalnega prispevka. G. Zupančič sprašuje, kakšna so merila za vrednotenje teh cest in
vrednotenje kvalitete ceste. Opozori tudi, da bo potrebno odlok obrazložiti našim občanom.
G. Modrijan pove, da ima vsak na območju celotne občine dostop do ceste. Vrednost ceste je
odvisna od vrednostni zemljišča, pri asfaltnih cestah se upoštevajo minimalna zemeljska dela,
strošek izgradnje, stroški dokumentacije, strošek signalizacije, strošek objekta, vrednotenje
pločnikov, ovrednotenje makadamov. Problem kvalitete ceste se ne upošteva. Upošteva se
zgolj možnost dostopa. Je pa res, da bo morala občina v skladu s svojimi zmožnostmi
obnavljati ceste. G. Drašler pove, da zakon predvideva, da se ceste vrednoti kot bi se gradile
danes, ne glede na to kakšno je stanje v naravi. G. Anderlič pove, da je ovrednotena cena
vrednosti cest previsoka. Županja doda, da je višina komunalnega prispevka odvisna od
komunalne infrastrukture. Pove, da bo v Razgledih objavljen tudi poziv občanom, da podajo
svoje predloge glede obnove cest, apelira tudi na občinski svet, da v skladu z opredelitvijo
Odbora za razvoj potrdi predlagani odlok z olajšavami. G. Pavlič pove, da podpira predlog
odloka in olajšave, saj upoštevata podane pripombe z januarske seje.
Občinski svet je sprejel
S k l e p št. 134
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN)
K 5. točki
Predlog Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine
Šmarješke Toplice – prva obravnava
Županja je predstavila vse tri vrste olajšav, in sicer olajšave za pretekla vlaganja, za mlade
družine in kmete.
V razpravi so sodelovali: g. Anderlič, g. J. Novak, g. Jordan, g. Zupančič, g. Hribar, g.
Modrijan, g. Pavlič, g. Gregorčič, G. Bajuk, direktor OU, županja
G. Anderlič pove, da se je Odbor za razvoj strinjal s predlaganim odlokom. Prav tako svoje
strinjanje z odlokom izrazi g. J. Novak. G. Jordan sicer nima pripomb, ga pa moti, da odlok ne
vsebuje olajšav za obrtnike oz. mlade podjetnike. Županja pove, da kategorija mladi podjetnik
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ni uvrščena v odlok, kar ni opredeljenih meril za mladega podjetnika. Mladi podjetnik lahko
pridobi sredstva iz drugih virov, razpise objavlja tudi Razvojni center Novo mesto. Možen je
tudi dogovor z občino glede plačila komunalnega prispevka v primerih, ko investitor sam
zgradi infrastrukturo. G. Zupančič pove, da so olajšave za minula vlaganja od leta 1990
možne samo z dokazili. Veliko je bilo tudi »financiranj v naravi«, ko so ljudje za izgradnjo
infrastrukture brezplačno odstopali del zemljišča, ki pa se sedaj ne upošteva kot olajšava, zato
predlaga, da se v odlok vključi tudi tovrstne olajšave. Z njegovim predlogom se strinja tudi g.
Anderlič. G. Hribar predlaga ovrednotenje vlaganj v naravi. G. Bajuk in direktor OU povesta,
da je taka vlaganja težko ovrednotiti, županja pa doda, da je težko pripraviti odlok, ki bi
upošteval vsa vlaganja in bi bil do vseh pravičen. G. Gregorčič pove, da bi bilo potrebno
nastaviti možnost v odloku, da je možno, da se pride do eventualnega pobota. G. Modrijan
pove, da ima vsak posameznik pravico, da z občino sklene poravnavo, zato je nesmiselno to
opredeliti v Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka. G. Pavlič pove, da zaradi
navedenega obstaja nevarnost, da bodo posamezniki »zasuli« občino z vlogami za odkup.
Občinski svet je sprejel naslednji
S k l e p št. 135
Občinski svet sprejme predlog Odloka o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka
na območju Občine Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(8 ZA, 1 PROTI)
K 6. točki
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice – prva obravnava
Županja preda besedo g. Istoku Zorku predstavniku Komunale Novo mesto d.o.o., ki je
predstavil odlok in občini nudil tudi pomoč pri pripravi gradiva pod to točko. G. Zorko
predstavi posamezne določbe v odloku in pove, da je odlok identičnem odloku MONM,
vsebuje le tiste spremembe, ki jih narekuje spremenjena zakonodaja. Direktor OU doda, da se
bosta po sprejetem odloku priključnina in komunalni prispevek lahko v celoti obračunala na
občini na podlagi odločbe.
V razpravi so sodelovali: g. Zupančič, ga. Majcen, g. Pavlič, g. Zorko, županja
G. Zupančič predlaga dopolnitev 21. člena zadnjega odstavka in sicer:
Izvajalec javne službe je dolžan lastniku zemljišč poravnati nastalo škodo na zemljiščih, kjer
je izvajal vzdrževalne in interventne ukrepe.
Ga. Majcen predlaga vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča. G. Zorko pove, da se stanje
zemljišča vedno povrne v prvotno stanje, povrnitev škode se določi na podlagi individualne
cenitve in dogovora z lastnikom. Obstaja nevarnost, da bi bila cena cenilca za storitev večja
od škode. G. Pavlič zanima do kdaj ima g. Vovk v najemu zemljišče. Županja pove, da je
pogodba sklenjena do l. 2010. Županja predlaga, da se dopolnitev predlaganega 21. člena
glasi: Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti zemljišče po izvedenih vzdrževalnih in
interventnih ukrepih na zemljišču v prvotno stanje in se z lastnikom zemljišča dogovoriti tudi
o morebitni odškodnini.
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Po opravljeni razpravi so svetniki sprejeli naslednji
S k l e p št. 136
Občinski svet sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice
v prvi obravnavi s predlagano pripombo.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Šmarješke
Toplice – prva obravnava
Županja uvodoma pove, da sta gradivo za to točko pripravila predstavnika občinske uprave
Petra Grajžl in Gregor Vovko. Predlog odloka je bil posredovan v pregled tudi g. Marku
Podrekarju iz Direktorata za turizem, ki je podal nekatere pripombe na odlok. Vsebino odloka
na kratko predstavi Petra Grajžl, ki med drugim pove, da smo prvi v Sloveniji, ki sprejemamo
ta odlok. G. Anderlič pove, da člani Odbora za razvoj niso imeli bistvenih pripomb na odlok.
V razpravi so sodelovali: g. Hribar, ga. Majcen
G. Hribar pove, da je vesel, da ravno Občina Šmarješke Toplice prva v Sloveniji obravnava ta
predlog odloka in apelira na svetnike k potrditvi predloga. Pohvali tudi delo OU pri pripravi
tega odloka. Ga. Majcen zanima, kako je s ponudbo hrane v zidanicah. G. Hribar odgovori, da
je potrebno pri tem upoštevati Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih. Največjo priložnost
vidi v sobodajalstvu, kako v to vključiti še ponudbo s hrano, pa bo razvidno kasneje.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 137
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih
objektih v Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke
Toplice – prva obravnava
Predstavnica občinske uprave Petra Grajžl na kratko predstavi vsebino odloka. Pojasni tudi,
da lokacije, kjer bi tržnica delovala v odloku niso določene, zato jih bo določila županja s
sklepom. Tržnice bodo lahko delovale v Šmarjeških Toplicah, Beli Cerkvi, Šmarjeti in
Zburah. Predlog odloka je bil posredovan v pregled tudi g. Simonu Štuklju. Njegove
pripombe so bile upoštevane pri pripravi odloka.
V razpravi so sodelovali: g. Durič, g. Anderlič
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G. Anderlič pove, da je Odbor za razvoj soglasno potrdil predlog. G. Durič predlaga, da bi
bilo dobro, da bi bile lokacije različno razporejene.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 138
Občinski svet sprejme besedilo predloga Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj
prodajaln v Občini Šmarješke Toplice v prvi obravnavi.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki
Predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice – skrajšani
postopek
Županja je na kratko predstavila predlog odloka. Pove, da so v njem opredeljen tri vrste
nagrad. Javni razpis za oddajo predlogov bo objavljen vsako leto do 31. marca. Komisija bo
izbrala vse predloge in jih potem posredovala OS v odločanje.
V razpravi so sodelovali: g. Pavlič, g. J. Novak, g. Zupančič, g. Jordan, ga. Majcen, Županja
G. Pavlič kot predsednik te komisije pove, da je nagrada denarno ovrednotena. Moti pa ga, da
so podeljujejo samo tri priznanja. Opozori, da se občinski praznik približuje, zato je potrebno
izpeljati javni razpis. G. Novak poda pripombo na 2. člen, in sicer na del, kjer se nagrada
podeljuje isti osebi le enkrat. Predlaga dodatek besede praviloma enkrat. V 4. členu pri
besedni zvezi »najmanj kriteriji« predlaga črtanje besede »najmanj«. Predlaga, da se v II. delu
predloga odloka spremeni naslov »Priznanje častni občan« v »Naziv častni občan«. Omeni
tudi spremembo 11. člena, ko določa, da občina podeli vsako leto največ eno nagrado.
Županja pove, da je zaradi majhnosti občine omejeno število priznanj. G. Zupančič pove, da
se z županjo strinja. G. Jordan pove, da se omogoči možnost, da se podeli več priznanj. Ga.
Majcen svetnikom predlaga, da bolj resno pristopijo k razpisu in jih pozove, da oddajo svoje
predloge za podelitev priznanj in nagrad.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 139
V skladu s 106. členom poslovnika svetnik g. J. Novak, skupaj s svetnikoma g. Pavlič in ga.
Majcen vlaga amandma na 2. člen, 4. člen in na naslov II. dela odloka.
Občinski svet sprejme amandma svetnika g. J. Novaka:
1. K 2. členu, in sicer tako, da se 2. odstavek glasi:
Posamezno priznanje oziroma nagrado se lahko isti osebi podeli praviloma enkrat.
2. K 4. členu predloga odloka tako, da se 3. odstavek pravilno glasi:
Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj in nagrad kot so določeni pri
posameznem priznanju oziroma nagradi s tem odlokom in morebitnim poslovnikom
komisije iz drugega odstavka prejšnjega člena, podatki, ki jih mora vsebovati predlog
ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
3. K naslovu v II. poglavju predloga odloka, tako da se glasi: Naziv »častni občan«
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(9 ZA, O PROTI)
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 140
Občinski svet sprejme predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke
Toplice v prvi in drugi obravnavi t.j. po skrajšanem postopku s sprejetim amandmajem.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 10. točki
Predlog Sklepa o določitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga Občina
Šmarješke Toplice
Županja predstavi vsebino sklepa, ki je bila obravnavana in usklajena na Odboru za razvoj.
Razlog za sprejem je pokritje stroškov za prostore in opremo, ki se oddajajo v najem. Pove
tudi, da se domačim društvom najemnina ne bo zaračunavala.
V razpravi so sodelovali: g. J. Novak, ga. Majcen, g. Zupančič, županja
G. J. Novak predlaga, da se vzpostavi hišni red. Ga. Majcen zanima, kdo bo skrbnik prostora.
Županja pove, da ga zaenkrat še ni, vendar ga bo potrebno zaradi opreme, ki se nahaja v
dvorani in odklepanja dvorane določiti. Navedeno bo točno opredeljeno v hišnem redu. G.
Zupančič predlaga razčlenitev na manjšo enoto časa (najem po urah). Županja pove, da se
običajno odda dvorana za en dan. V primer, da se bo izkazala potreba po najemu dvorane za
krajši čas, se bo spremenil tudi cenik.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 141
Občinski svet sprejme besedilo predloga Sklepa o določitvi višine najemnine za prostore,
s katerimi razpolaga Občina Šmarješke Toplice.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 11. točki
Predlog Sklepa za imenovanje odgovornega urednika in člana občinskega sveta v
uredniški odbor
Županja pove, da je v gradivu podana obrazložitev, prav tako je o tem predlogu sklepa odločal
KVIAZ, ki je k predlogu podal pozitivno mnenje.
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Občinski svet je brez razprave sprejel
S k l e p št. 142
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice imenuje za odgovorno urednico uredniškega
odbora občinskega glasila Razgledi, ga. Medle Bojano in za člana uredniškega odbora, g.
Novak Jožeta.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 12. točki
Predlog Letnega programa kulture za leto 2008
Ga. Martina Hočevar poda ustrezna pojasnila za sprejem letnega programa: kulture, športa in
socialnega varstva za leto 2008. Ga. Martina Hočevar je podala pojasnitve k vsem trem
programom. Pove tudi, da bodo razpisi objavljeni v Razgledih. Razpis bo odprt od 1. aprila do
30. aprila 2008.
V razpravi so sodelovali: g. J. Novak, ga. Majcen, ga. Hočevar
G. J. Novak pove, da so programi usklajeni s proračunom. V zapisniku pod AD 2 pojasni
postavko Društva upokojencev, ki poleg tega denarja iz občine koristi tudi prostore v stavbi
občine. Pojasni tudi situacijo Društva upokojencev Šmarjeta in Društva upokojencev Bela
Cerkev. Ga. Majcen vpraša, kako je s sofinanciranjem revije Rast. Ga. Hočevar pojasni, da
pogodba o sofinanciranju še ni podpisana, revijo pa prejemajo vsi javni zavodi v občini.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 143
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program kulture za leto 2008.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 13. točki
Predlog Letnega programa športa za leto 2008
Svetniki so brez razprave sprejeli
S k l e p št. 144
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program športa Občine
Šmarješke Toplice za leto 2008.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 14. točki
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Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2008
V razpravi so sodelovali: g. Hribar, ga. Majcen, ga. Hočevar
G. Hribar predlaga, da se praznovanje Dedka Mraza spremeni v praznovanje Božička. Ga.
Hočevar pove, da se naziv praznovanja lahko spremeni. Ga. Majcen vpraša, kako je z
vrednostjo daril in izbiro le teh. Ga. Hočevar pove, da darila zbere DPM Mojca in jih
predstavi občini pred podelitvijo. Cena je določena s strani DPM Mojca in vsebuje darila za
otroke od dopolnjenega prvega leta starosti, do 3 leta in pa od 4 do 6 leta starosti. Darila so
različna za deklice in dečke.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 145
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program socialnega varstva
Občine Šmarješke Toplice za leto 2008.
(9 ZA, 0 PROTI)
K 15. točki
Razno
15.1. Oddaja prostora v pritličju družbenega doma v Šmarjeti v najem
Županja pove, da je na Občino Šmarješke Toplice prispela vloga g. Škrbine, sedanjega
najemnika gostinskega lokala Ježek. Predložil je oceno stroškov za adaptacijo gostinskega
lokala in prošnjo za podaljšanje najemne pogodbe, saj se najemno razmerje izteče 31.5.2008.
Navedeno prošnjo je obravnaval tudi Odbor za razvoj. Pred razpravo županja pove, da je
Občina Šmarješke Toplice dobila negativno mnenje Lekarniške zbornice za odprtje
koncesijske lekarne. Pridobili smo mnenje ga. Savnik, da je možno v Šmarjeti odpreti
podružnično lekarno. Lekarna mora biti v naselju Šmarjeta, ker je pogoj, da lekarna deluje v
neposredni bližini zdravstvene dejavnosti. Županja predlaga, da se najemna pogodba podaljša
sedanjemu najemniku za 6 mesecev, saj je velika možnost, da se bo prostor uporabil za
lekarno.
V razpravi so sodelovali: ga. Majcen, g. Zupančič, županja
Ga. Majcen pove, da bi občina v primeru zagotovitve ustreznih prostorov za opravljanje
zdravniške dejavnosti občane s tem spodbudila, da bi izbrali osebnega zdravnika v naši
občini. Podala je tudi dodatna pojasnila glede terminalov. G. Zupančič doda, da je dr. Baburič
dober zdravnik in da veliko število pacientov k njemu prihaja tudi iz sosednje občine
Šentjernej.
Svetniki so nato sprejeli
S k l e p št. 146
Sedanjemu najemniku gostinskega lokala Ježek se podaljša najemna pogodba za dobo 6-ih
mesecev.
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(9 ZA, 0 PROTI)
Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje pločnika, javne razsvetljave in postajališč v
Kronovem
Županja predstavi projekt sofinanciranja izgradnje pločnika, javne razsvetljave in postajališč v
Kronovem. Pove, da je bila vrednost sofinanciranja v deležu 1/3 DARS in 2/3 občina
dogovorjena na sestanku pri g. Siročiču, ki sta se ga poleg županje udeležila tudi g. Petrovič
in g. Jordan. Skupna vrednost projekta je ocenjena 265.000 eur. Svetniki predlagajo, da se
izgradnja pločnika in javne razsvetljave omeji in upošteva razpoložljiva sredstva v proračunu.
Županja predlaga svetnikom, da o smiselnost navedenega projekta razmislijo do naslednje
seje. Pravi, da je potrebno pri gradnji pločnika in javne razsvetljave razmišljati dolgoročno.
Svetniki predlagajo, da županja poskuša še znižati vrednost projekta.
Rekonstrukcija ceste H1 Kronovo - Novo mesto
G. Durič opozori na potrebno rekonstrukcijo ceste H1 Kronovo – Novo mesto po izgradnji
AC. Županja pove, da bo občina podala poizvedbo Direkciji za ceste, kako in kdaj se
predvideva rekonstrukcija H1 od krožišča v Kronovem v smeri Lešnice oz. Novega mesta.
Očiščevalna akcija
G. Durič pozove svetnike na čistilno akcijo, ki bo potekala v soboto 29.3.2008. G. Gregorčič
opozori na problem mest, kjer se zbirajo kosovni odpadki. Dogovorjeno je, da se v Razgledih
objavi obvestilo, da naj občani svoje kosovne odpadke odlagajo poleg smetnjakov dan pred
odvozom odpadkov in ne prej.
DSO Šmarjeta
G. Zupančič opozori na dela, ki se izvajajo v neposredni bližini DSO Šmarjeta. Pove, da so
cevi, ki so zložene na omenjenem gradbišču premajhne oz. ne bodo zagotavljale dovolj dobre
pretočnosti. Obstaja nevarnost poplav, ki bodo nastale v primeru obilnega deževja. Ga.
Majcen pove, da bo to vprašanje verjetno reševal Občinski inšpektor. Županja pove, da
sporazum za Občinskega inšpektorja še ni podpisan, saj potekajo zaključna usklajevanja z
občinama soustanoviteljicama.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in ob 21.40 uri sejo zaključila.
Številka: 032-0004/2008-2
Datum: 2.4.2008
Zapisala
Renata Žibert

Županja
mag. Bernardka Krnc
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