OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
________________________________________________________________________
ZAPI SNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 23. decembra 2008, ob 17.00 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.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 17.00 uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 11
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, mag. Marjan Hribar, Vladimir Petrovič,
Ivan Jordan, Renata Majcen, Franci Novak, Jože Novak, Aleksander Pavlič, Pavel Zupančič;
b) ostali prisotni:
-

Nataša Štarkl, direktorica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti v OU,
Damjana Stopar, finančnica v UO,
Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo v OU,
Andrej Černe, višji svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo v OU,
Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in okolja v OU,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
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., 3., 4., 5. in 6., naknadno po pošti pa še dodatno
gradivo za 4. točko 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 20. redne seje občinskega sveta in sprejel
S k l e p št. 233
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
dnevni

red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev popravka zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
3. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2. obravnava
5. Predlog sklepa o določitvi cene programa v vrtcu Sonček pri OŠ Šmarjeta s 1.1.2009
6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009 - 2013
7. Razno
7.1. Vprašanja in pobude svetnikov
(11 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev popravka zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v potrditev prejel popravek zapisnika 18. redne seje občinskega sveta in
sprejel
S k l e p št. 234
POTRDI SE
popravek zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
28. oktobra 2008.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 19. redne seje občinskega sveta. Nanj ni
imel pripomb in je sprejel
S k l e p št. 235
POTRDI SE
zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 25. novembra
2008.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2. obravnava
V uvodu k tej točki dnevnega reda je županja povedala, da je bila s sprejetjem predloga
proračuna v prvem branju na novembrski seji odprta 15 dnevna javna razprava, opravljen je
bil tudi usklajevalni sestanek s svetniki, na katerem je bil podan predlog, da se sredstva iz
proračuna dodatno namenijo za pripravo projektov na področju kanalizacijskih sistemov ter
vodooskrbe v občini. Povedala je, da se omenjeni projekti pripravljajo skupaj s podjetjem
Komunala iz Novega mesta in da je bil v ta namen na seji občinskega sveta že sprejet plan
Komunale za leto 2008 in projekt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na
območju Dolenjske. Občinska uprava je upoštevala pripombe svetnikov, da je treba čim več
sredstev nameniti za pripravo projektov na področju kanalizacijskih sistemov in vodooskrbe
in v ta namen prerazporedila dodatnih 200.000 €, sredstva pa so vključena tudi v NRP za
obdobje 2009 do 2012. Županja je še izrazila mnenje, da je predlog proračuna uravnotežen,
dovolj razvojno naravnan in primeren za sprejem.
V nadaljevanju je povedala, da je skupina šestih svetnikov na dan seje občinskega sveta po
elektronski pošti posredovala amandmaje na predlog proračuna, ki pa se jih ne more
upoštevati oz. o njih ni mogoče glasovati, ker bi skladno s poslovniškim rokom morali biti
posredovani najpozneje dva dni pred sejo občinskega sveta. Povedala je še, da razprava v 2.
obravnavi predloga proračuna po poslovniku ni mogoča, da pa ima vsak svetnik možnost
obrazložitve svojega glasu.
Svoj glas proti predlaganemu proračunu je prvi obrazložil g. Zupančič, ki je menil, da
proračun še vedno ni dovolj razvojno naravnan in da gre pretežno za financiranje projektov z
lastnimi, premalo oz. nič pa z evropskimi sredstvi. Povedal je, da je osnovno vodilo skupine
svetnikov, ki je posredovala amandmaje, več nameniti za globalne projekte za celotno občino,
saj bo ta le tako hitreje napredovala.

Direktorica OU je pojasnila, da evropskih sredstev ne moremo vključiti v proračun, saj se jih
ne da predvideti, da pa noben razpis ne gre mimo in bodo vsa dodatna sredstva, če se bodo
pojavila, vključena z rebalansom.
V nadaljevanju je svoj glas proti sprejetju proračuna pojasnil g. Gregorčič in povedal, da je
glede amandmajev predvsem pomembna vsebina in ne toliko ali so pravočasno vloženi, saj
krajani Šmarjete upravičeno pričakujejo konkretno razvojno usmeritev, ker tu še vedno ni
pločnikov, javne razsvetljave, .. kar predvideva tudi eden izmed predlaganih amandmajev.
G. Petrovič je opozoril, da je namen amandmajev predvsem hitrejši razvoj celotne občine, ki
pa je možen le z evropskim denarjem. Menil je, da je treba za celotno občino izdelati razvojne
načrte in nato prioritete po določenih kriterijih in občane s tem seznaniti. Ureditev kapacitet
za potrebe vrtca zaradi nesprejetja proračuna ne sme biti vprašanje, saj je jasno, da so vsi
svetniki za to, da se za potrebe otrok ustrezno poskrbi.
Ob tem je županja pojasnila, da je osnova za izvajanje vsake investicije (tudi ureditev
prostorov za potrebe vrtca) sprejetje proračuna za leto 2009. G. Petrovič je dodal, da bi se ta
problematika morala sicer pričeti reševati že prej.
Svetnica ga. Majcen je povedala, da bo glasovala za proračun, saj je po njenem mnenju le-ta
dovolj razvojno naravnan, vsebuje tudi že začete projekte, v katere je bilo vloženega veliko
dela in finančnih sredstev in jih ni mogoče enostavno zavreči. Podobnega menja je bil tudi g.
Pavlič, ker vidi v proračunu kompletno shemo razvoja občine. G. Durič je menil, da skupino
šestih svetnikov »moti« predvsem projekt Prinovec, ki pa so ga vsi svetniki podprli, ko so
sprejemali proračun za 2008 in povedal, da bo glasoval za predlog proračuna za 2009. G.
Anderlič je menil, da vseh sredstev ni mogoče dati za razvojne projekte, da pa je treba slediti
razpisom in skušati čim več sredstev pridobiti na ta način. Povedal je, da bo predlog
proračuna podprl. G. Jordan je menil, da se s predvidenimi sredstvi da narediti zelo veliko in
da časi za zadolževanje niso primerni, zato je proti temu, da bi se občina v letu 2009
zadolžila. Povedal je, da bo glasoval za predlagani proračun.
Svoj glas proti predlogu proračuna je obrazložil tudi g. Hribar. Povedal je, da v celoti podpira
vse razvojne projekte, da pa je zadnji čas za pridobitev evropskih sredstev, nujno potrebnih za
hitrejši razvoj občine, zato je treba vložiti vse napore, da se doseže »optimalno sliko« in najde
moderen pristop za dosego tega na vseh področjih.
Pred odločanjem o predlogu proračuna je g. Zupančič v imenu ostalih svetnikov iz skupine
skladno s poslovnikom zahteval 15 minutni odmor za posvetovanje, zato je županja sejo
prekinila. Seja se je nadaljevala ob 18.40 uri z ugotovitvijo, da je na seji prisotnih vseh 11
svetnikov in zagotovljena sklepčnost.
Po obrazložitvi glasov svetnikov je županja podala predlog Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009 z vsemi prilogami na glasovanje. Svetniki so izglasovali
S k l e p št. 236
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009 z vsemi prilogami.
(5 ZA, 6 PROTI)

K 5. točki
Predlog Sklepa o določitvi cene programa v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta s
1.1.2009
Obrazložitev predloga sklepa o določitvi cene programa v vrtcu Sonček pri OŠ Šmarjeta s
1.1.2009 je podala ga. Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti na OŠT in povedala,
da je predlog tega sklepa na občino naslovila Osnovna šola Šmarjeta. Predlog vsebuje štiri
tabele, iz katerih izhajajo vsi potrebni podatki za nov izračun cen v vrtcu Sonček za leto 2009.
Za izračun cene programa vrtca so v OŠ Šmarjeta upoštevali zakonsko določen normativ
števila otrok v oddelku posameznega starostnega obdobja, povečanega na osnovi 34. člena
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje za
polovico dovoljenega povečanja. Oddelki bodo polni do najvišjega fleksibilnega normativa.
Cena programa vsebuje stroške dela (plače in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcu),
stroške materiala in storitev ter stroške živil in je izračunana za vsako starostno skupino
posebej na osnovi normativov in števila točk.
V nadaljevanju je g. Novak povedal, da je predlog tega sklepa obravnaval tudi Odbor za
družbene dejavnosti in se s predlogom v celoti strinjal in občinskemu svetu predlaga sprejem
tega sklepa. G. Pavliča je zanimalo, če gre za ekonomsko ceno in če bo potrjena samo za eno
leto. Ga. Hočevar je odgovorila pritrdilno.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 237
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme besedilo sklepa o določitvi cene
programa v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009 - 2013
Poročilo k tej točki dnevnega reda je podala Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo
in podjetništvo na OŠT. Povedala je, da Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2007 – 2013, ki
je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta dne 25.9.2007 ni predvidel vseh potrebnih
ukrepov, na katerih bi imeli upravičenci možnost pridobiti finančna sredstva, zato je bil na
podlagi pobud občanov in v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pripravljen nov pravilnik, ki vključuje dosedanje ukrepe z dodatnimi ukrepi in
podukrepi.

G. Anderlič je v nadaljevanju postavil vprašanje kontrole glede ravnanja z gnojevko oz.
zaščite pitne vode v občini. Ga. županja je pojasnila, da postavljeno vprašanje ne sodi v
vsebino tega pravilnika, da pa je v preteklem tednu na Občini Šentjernej potekal izbor kadra
za zasedbo novo sistemiziranega delovnega mesta inšpektorja in redarja, ki bosta delo
opravljala za občine Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. Pripravljena bo
tudi pravna podlaga za njuno delovanje.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 238
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme besedilo predloga Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice
za programsko obdobje 2009 – 2013 po enofaznem postopku.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Razno
7.1. Vprašanja in pobude:
Določitev javnih poti v OŠT
G. Pavlič je predlagal, naj se na naslednji seji občinskega sveta še enkrat pregleda predlog
določitve javnih poti v občini, postavil je tudi vprašanje glede sanacije pločnika v Beli Cerkvi
oz. naj se do januarja ugotovi ali je objekt še v garanciji in vprašanje glede ukinitve javnega
dobra na kmetiji Ivančič. Ga. županja je odgovorila, da je bila reklamacija za navedeni
pločnik že sprožena, da pa bo poškodba sanirana takoj, ko bo to dopuščalo vreme, »zadevo«
Ivančič pa bomo proučili in podali odgovor.
Poročilo o projektu Koglo in pogodba s Konviktom
G. Gregorčič je ponovno opozoril na zahtevo svetnikov glede posredovanja poročila o
projektu Koglo in pogodbe s Konviktom in poudaril, da je osnova demokracije spoštovanje
sprejetih sklepov legitimno izvoljenega občinskega sveta. Menil je, da se svetnike ne jemlje
resno, ker še niso prejeli zahtevanega poročila in pogodbe. Županja je pojasnila, da poročila o
projektu Koglo do te seje občinskega sveta ni bilo mogoče pripraviti, ker so bila finančna
sredstva nakazana šele dan pred sejo, zato bo poročilo pripravljeno do naslednje seje
občinskega sveta. Glede poslovnega sodelovanja s Konviktom pa je povedala, da je šlo za
naročilo manjše vrednosti, zato pogodba ni bila podpisana. Pridobili smo tri ponudnike in
izbrali najugodnejšega, podlaga za izvedbo posla pa je bila naročilnica.
Pobude občanov
G. Pavlič je izpostavil vprašanje glede podajanja pobud v imenu vaških odborov in omenil
pobudo vaščanov Gorenje vasi. Ga. županja je pojasnila, da je v imenu vaščanov Gorenje vasi

pobudo na OŠT posredoval g. Rafko Zupan in da vaški odbori še ne delujejo. Ustanovljeni
bodo v skladu s sprejetim odlokom in bodo potrjeni na zborih občanov.
G. Pavlič je odprl tudi vprašanje obračunavanja komunalnega prispevka in opozoril na
pritožbo občana glede višine izračuna prispevka. Tudi g. Zupančič je opozoril na pripombe
občanov, da so ti prispevki v Občini Šmarješke Toplice višji, kot v drugih občinah. Odgovor
sta podala ga. županja in g. Bajuk, ki je povedal, da se komunalni prispevek v občini
obračunava skladno s sprejetim odlokom s pomočjo informacijske podpore (računalniški
program), pri čemer se upoštevajo možne olajšave in ne gre za odstopanja v primerjavi z
drugimi občinami, so pa odstopanja opazna pri izračunu komunalnega prispevka za zidanice,
ker je ureditev komunalne infrastrukture na teh območjih zahtevnejša in tudi občutno dražja.
Županja je povedala, da bo narejena primerjalna študija z namenom, da se ugotovi ali so
pripombe občanov upravičene.
Županja se je svetnikom in svetnici zahvalila za udeležbo in sejo ob 19.50 uri zaključila.
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