OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 27. januarja in torek, 17. februarja 2009, 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.
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 10
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:
Aleksander Durič, Vladimir Petrovič, Franc Gregorčič, Franci Novak, Jože Novak, mag.
Marjan Hribar, Pavel Zupančič, Renata Majcen, Ivan Jordan, Aleksander Pavlič
Odsotni: Franci Anderlič (opravičil odsotnost)
b) ostali prisotni:
- Občani in predstavnica medijev

Članica in člani občinskega sveta so s sklicem seje v skladu s poslovnikom prejeli predlog
dnevnega reda in gradivo za vse točke dnevnega reda, razen gradivo za točko 4, ki jim je bilo
predstavljeno na seji, za 5. točko dnevnega reda pa jim je bil predložen Odlok o proračunu
Občine Šmarješke Toplice, ker so celotno gradivo prejeli že na 20. redni seji.

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 21. redne seje občinskega sveta in sprejel
S k l e p št. 239
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
Poslovni plan za leto 2009 podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
Seznanitev z idejno zasnovo ureditve prometnega omrežja jedra Šmarjeta
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2.
obravnava
6. Predlog poteka trase 3. razvojne osi
7. Razno
7.1. Vprašanja in odgovori
(10 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 20. redne seje občinskega sveta. Nanj ni
imel pripomb in je sprejel
Sklep št. 240
POTRDI SE
zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 23. decembra
2008.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Poslovni plan za leto 2009 podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
Poslovni plan podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je prisotnim podal predstavnik podjetja,
g. Jaki. Povedal je, da na območju Občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o.
upravlja 70 km vodovodnega omrežja, 8 vodohranov, v obratovanju je ena vrtina in štiri
črpališča. Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 13 km, v občini obratujeta dve čistilni
napravi. Za zbiranje odpadkov je postavljenih 230 zabojnikov za gospodinjstva in 28 za ostale
uporabnike in postavljenih je 7 ekoloških otokov.
V nadaljevanju je g. Jaki podrobno predstavil plan aktivnosti po posameznih področjih, in
sicer na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, na področju
ravnanja z odpadki in predviden poslovni izid podjetja iz naslova opravljanja obveznih
komunalnih dejavnosti v občini v letu 2009. Na koncu je izpostavil izvedbene cilje, ki jih bo
podjetje zasledovalo v letu 2009, pri čemer je posebej poudaril pomen varovanja okolja.
Plan investicij, obnov in rekonstrukcij za leto 2009 je prisotnim predstavil g. Bašelj , v
podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. zadolžen za investicije. Povedal je, da je
najpomembnejši investicijski projekt »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne
vode na območju Dolenjske« in poudaril, da gre za hidravlično uravnoteženje in dograditev
sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO Novo mesto ter
občin Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo
cca 30 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne – naprave za čiščenje
pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah ter izgradnjo štirih vodohranov Kij,
Škocjan, Gorenja vas in Dolenja Straža. V nadaljevanju je predstavil namen in cilje projekta
in obseg projekta po posameznih občinah. Vrednost, ki odpade na Občino Šmarješke Toplice,

znaša 1.229.820 € in se bo predvidoma financirala iz virov: 60 % iz kohezijskih skladov EU,
30 % iz sredstev MOP RS in 10 % iz občinskih sredstev. Gradnja je predvidena med leti 2010
in 2013. V letu 2009 je predvidena izdelava projektov PGD, PZI, pridobitev gradbenega
dovoljenja in vložitev vloge na kohezijo. Vrednost investicije v letu 2009 za občino
Šmarješke Toplice znaša 31.907 €.
V planu je tudi izgradnja vodovoda Vinji vrh in izgradnja sekundarnega vodovoda Hrib pri
Beli Cerkvi. V nadaljevanju je g. Bašelj predstavil tudi predvidene investicije s področja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki.
V razpravi, ki je sledila, je g. Petrovič povedal, da se svetniška skupina za razvoj z večino
predstavljenih planskih aktivnosti strinja oz. jih podpira, poudaril pa je, da občina potrebuje
celovito idejno rešitev komunalne infrastrukture glede na razvoj celotne občine in menil, da
»se sedaj le gasi in dela na pritiske in lobiranje«. V predvidenih investicijskih projektih ni
zajeta cela občina, izpuščene so Zbure, kjer teče iz hidranta blato, ne voda, v Gorenji vasi je
vodovodno omrežje še iz starih cevi, izpostavljeno je vprašanje zdravja občanov, … »Če
bomo celovito reševali celo občino, bomo verodostojen sogovornik na vseh razpisih«, je
menil g. Petrovič in dodal, da je vir pitne vode za celo Dolenjsko prav v občini Šmarješke
Toplice, zato bi morala biti s tega vidika obravnavana prioritetno, s čemer se je strinjal tudi
svetnik g. Jordan. Slednji je izpostavil vprašanje, koliko azbestnih cevi še imamo v občini in
koliko so te nevarne, kje so še v uporabi, ali se jih mora zamenjati. Zanimalo ga je tudi,
kakšne so realne možnosti, da pridemo do »evropskega denarja« za ta projekt? G. Bašelj je
povedal, da je zdravje občanov eden od glavnih ciljev, ki jih želimo zasledovati z realizacijo
projekta Hidravlične izboljšave. Povedal je, da je oskrba s pitno vodo v določenih delih
občine sicer dobra, problem pa je v dotrajanosti omrežja, za kar pa niso potrebne idejne
študije. Povedal je tudi, da azbestne cevi niso nevarne za zdravje, da pa jih je treba zamenjati
zaradi neustreznega premera in poudaril, da so v podjetju usposobljeni za izvajanje takega
projekta.
V nadaljevanju se je v razpravo vključil tudi svetnik g. Durič, ki je menil, da potrebujemo
glavne projekte, ne idejnih, saj vodovod že imamo. Podprl je projekt »Prinovec«, ki so ga
svetniki soglasno potrdili s sprejemom proračuna za leto 2008, za kar bo na razpisih mogoče
pridobiti sredstva in ne delati projekte na zalogo. Ga. Majcen je bila mnenja, da ni primerno
vlagati veliko denarja v idejne projekte, saj podjetje Komunala že vrsto let gradi na območju
Občine in ima narejene tudi projekte. Mag. Hribar je povedal, da ni nihče proti projektu
Prinovec, da pa je treba določiti kriterije, po katerih bo jasno, kdaj katera od predvidenih
investicij pride na vrsto.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklepa št. 241
Občinski svet sprejme in potrdi Poslovni plan za leto 2009 Komunale Novo mesto d.o.o,
javno podjetje.
(4 ZA, 6 PROTI)

K 4. točki
Seznanitev z idejno zasnovo ureditve prometnega omrežja jedra Šmarjete
Z novo idejno zasnovo ureditve prometnega omrežja jedra Šmarjete in obvoznice je prisotne
seznanil g. Granda iz podjetja TOPOS, d.o.o.. Povedal je, da je bil lokacijski načrt za
obvoznico v Šmarjeti izdelan že leta 1997, ki pa ni bil realiziran, zato je prišlo do izdelave
novega predloga, ki predvideva izgradnjo obvoznice z odmikom od obstoječe trase z
vstopnim in izstopnim krožiščem in ustrezno ureditvijo prometnega jedra Šmarjete, ki bo
odprla nove razvojne možnosti.
Svetniki so bili nad podanimi predlogi navdušeni in menili, da gre za dobro idejno rešitev,
zato so soglasno sprejeli
Sklep št. 242
Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo ureditve prometnega omrežja jedra
Šmarjeta.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2. obravnava
Županja je uvodoma svetnikom pojasnila, da so k tej točki dnevnega reda prejeli Odlok o
proračunu za leto 2009, saj jim je bilo celotno gradivo za obravnavo predloga proračuna
posredovano že ob sklicu 20. redne seje. Povedala je, da je svetniška skupina za razvoj
Občine Šmarješke Toplice skladno s poslovniškim rokom na predlog Odloka o proračunu
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 vložila sedem amandmajev z obrazložitvijo, h katerim
je v nadaljevanju podala svoje mnenje, in sicer:
AMANDMA št. 1
Na proračunski postavki 15028 - projekti na področju kanalizacijskih sistemov, naj se na
kontu:
- 420800 Študija o izvedljivosti projekta: poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €;
- 20804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz predlaganih
68.000 € na 88.000 €

Obrazložitev vlagateljev amandmaja:
Brez bistvenega povečanja proračuna in pridobivanja eksternih virov sredstev ni možen hiter
napredek občine na vseh področij glede perečih problemov. Pospešeno reševanje problemov
in hiter napredek pričakujejo in zahtevajo naši občani.
Če želimo izpolniti njihova pričakovanja je edina možna usmeritev izdelava analiz in
predvsem projektov za celotno občino za v amandmaju navedeni področji. Na njihovi osnovi
in na podlagi ostalih vzvodov je potrebno pridobiti tudi dodatna sredstva s strani države in
EU. Kot je znano, za dobre projekte velja pravilo sofinanciranja preko 60%!
Mnenje županje:
Vsebinsko daje pozitivno mnenje k amandmaju, saj namenja dodatna sredstva za študijo
izvedljivosti ter načrte in drugo projektno dokumentacijo na področju kanalizacijskih
sistemov, predlagani amandma pa je sporen, ker jemlje sredstva za delovanje TIC-a, kar je v
nasprotju z 20. in 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (namenska proračunska
sredstva), prav tako je sporen tudi drugi del 1. amandmaja, saj jemlje sredstva za izgradnjo
kanalizacijskega sistema v naselju nad Prinovcem, saj je županja po slovenski in evropski
zakonodaji odgovorna za izgradnjo kanalizacije v občini za aglomeracije, kar Šmarješke
Toplice so. Amandma je vložen napačno, ker jemlje sredstva iz dveh različnih proračunskih
postavk (v nadaljevanju PP), o čemer je treba glasovati ločeno, prav tako jemlje sredstva iz PP
15019 Investicije kanalizacijskih sistemov, ki je v predlogu proračuna ni in jo je predlagatelj
amandmaja preimenoval, kar je v nasprotju z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in vsemi
drugimi pravnimi podlagami, ki jih predpisuje Ministrstvo za finance.

AMANDMA št. 2
Na proračunski postavki 16040 - Projekti na področju vodooskrbe, naj se na kontu:
- 420800 Študija o izvedljivosti projekta: poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €,
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz predlaganih
70.000 E na 100.000 €;

Obrazložitev vlagateljev amandmaja:
Brez bistvenega povečanja proračuna in pridobivanja eksternih virov sredstev ni možen hiter
napredek občine na vseh področij glede perečih problemov. Pospešeno reševanje problemov
in hiter napredek pričakujejo in zahtevajo naši občani.
Če želimo izpolniti njihova pričakovanja je edina možna usmeritev izdelava analiz in
predvsem projektov za celotno občino za v amandmaju navedeni področji. Na njihovi osnovi

in na podlagi ostalih vzvodov je potrebno pridobiti tudi dodatna sredstva s strani države in
EU. Kot je poznano, za dobre projekte velja pravilo sofinanciranja preko 60%!
Mnenje županje:
Vsebinsko daje pozitivno mnenje k amandmaju, saj namenja sredstva za študijo izvedljivosti
ter načrte in drugo projektno dokumentacijo na področju vodooskrbe. Predlagani amandma pa
je sporen, ker jemlje sredstva na postavki 16020, ki so namenjena za rekonstrukcije in
adaptacije vodovodnega omrežja naselje nad Prinovcem in ker jemlje sredstva iz PP 16020
Investicijsko vzdrževanje vodovod, ki je v predlogu proračuna za leto 2009 ni in jo je
predlagatelje preimenoval, kar je v nasprotju z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakonom o
javnih financah in vsemi drugimi pravnimi podlagami, ki jih predpisuje Ministrstvo za
finance.
AMANDMA št. 3
Na proračunski postavki 16005 - Ureditev središča Šmarjeta, naj se na kontu:
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz predlaganih
10.000 € na 50.000 €.

Obrazložitev predlagateljev amandmaja:
Brez bistvenega povečanja proračuna in pridobivanja eksternih virov sredstev ni možen hiter
napredek občine na vseh področij glede perečih problemov. Pospešeno reševanje problemov
in hiter napredek pričakujejo in zahtevajo naši občani.
Občina Šmarješke Toplice načrtuje v svojih strateških planih, da bo pospešeno vlagala v
izboljšanje pogojev za razvoj turizma kot nosilne gospodarske dejavnosti v občini.
Občinsko središče Šmarjeta danes kaže videz, ki je daleč od pričakovane urejenosti, ki jo
zahteva ta gospodarska dejavnost in od ostalih krajev v občini Šmarješke Toplice. Predlagana
višina sredstev 10.000 EUR je za resen projekt daleč prenizka.
Mnenje županje:
Vsebinsko daje podporo predlaganemu amandmaju, saj je tudi v njenem interesu, da se
središče Šmarjete čim prej uredi kot osredji vaški trg občine, zato je županja že v letu 2008
stopila v kontakt s projektanti, ki imajo izkušnje na področju urejanja vaških trgov v Sloveniji
in z njimi, kot z nekaterimi posamezniki iz Šmarjete začela intenzivne pogovore na to temo.
Skupna odločitev je bila, da se v letu 2009 najprej pristopi k idejni zasnovi Ureditve središča
Šmarjete in se pred izdelavo projektne dokumentacije idejni predlog uskladi z občani tega
naselja ter z nosilci gospodarskega razvoja občine. Zato županja ocenjuje, da predvidenih
10.000 € zadošča za ta projekt v letu 2009, kasneje pa bo potrebno v proračunu za ta projekt
nameniti več sredstev (natančno koliko, bo znano, ko bo narejena in usklajena Idejna rešitev
ureditve središča Šmarjete). Predlagani amandma pa je sporen s pravno in finančno

računovodskega vidika, ker jemlje sredstva iz PP 16020 Investicijsko vzdrževanje vodovod,
ki je v predlogu proračuna za leto 2009 ni in jo je predlagatelje preimenoval, kar je v
nasprotju z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ, Zakonom o javnih financah in vsemi drugimi
pravnimi podlagami, ki jih predpisuje Ministrstvo za finance.
AMANDMA št. 4
Na proračunski postavki 16017 Investicija vodovod Vinji vrh – Gradenje, naj se:
- naziv postavke "Investicija vodovod Vinji Vrh – Gradenje" spremeni v "Investicija
vodovod"
Obrazložitev vlagateljev amandmaja:
Naziv postavke naj bo brez definirane lokacije. Lokacija se bo določila kasneje z rebalansom
proračuna (morda tudi na vodovod Vinji Vrh – Gradenje) na osnovi pripravljene študije
izvedljivosti in meril ter kriterijev, ki jih bo sprejel občinski svet. Temu primerno se popravi
načrt razvojnih programov.
Svetniška skupina meni, da je brez izdelane študije izvedljivosti ter brez meril in kriterijev
nemogoče zagotoviti občanom enakopravno obravnavo v smislu pravičnega odločanja o
prioritetah gradnje vodovoda (in nasploh komunalne infrastrukture). Svetniška skupina zato
pričakuje, da bo občinski svet tisti organ občine, ki bo zagotovil pravočasno določitev
objektiviziranih načel za odločanje o posameznih investicijah. Svetniška skupina želi, da bo
tak pristop tudi vodilo občinski upravi in županji pri pripravi ostalih, z investicijami
povezanih bodočih gradiv.
Mnenje županje:
Predlagani amandma je sporen s pravno in finančno računovodskega vidika, ker je
predlagatelj amandmaja preimenoval PP 16017 Investicija in investicijsko vzdrževanje
Vodovod Vinji vrh – Gradenje v Investicijo vodovod, kar je v nasprotju z veljavno Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ, Zakonom o javnih financah in vsemi drugimi pravnimi podlagami, ki jih predpisuje
Ministrstvo za finance. Prav tako pa je bila investicija potrjena v Proračunu 2008 in NRP. Ena
od zahtev razpisov za črpanje sredstev iz državnega in EU proračuna (strukturni in kohezijski
skladi) je tudi samostojno oblikovana PP investicije.
AMANDMA št. 5
Na proračunski postavki 16020 Investicije vodovod naselje nad Prinovcem ŠT, naj se:
- naziv postavke "Investicija vodovod naselje nad Prinovcem ŠT" spremeni v "Investicija
vodovod"

Obrazložitev predlagateljev amandmaja:
Naziv postavke naj bo brez definirane lokacije. Lokacija se bo določila kasneje z rebalansom
proračuna (morda tudi na vodovod naselje nad Prinovcem ŠT) na osnovi pripravljene študije
izvedljivosti in meril ter kriterijev, ki jih bo sprejel občinski svet. Temu primerno se popravi
načrt razvojnih programov.
Svetniška skupina meni, da je brez izdelane študije izvedljivosti ter brez meril in kriterijev
nemogoče zagotoviti občanom enakopravno obravnavo v smislu pravičnega odločanja o
prioritetah gradnje vodovoda (in nasploh komunalne infrastrukture). Svetniška skupina zato
pričakuje, da bo občinski svet tisti organ občine, ki bo zagotovil
pravočasno določitev objektiviziranih načel za odločanje o posameznih investicijah. Svetniška
skupina želi, da bo tak pristop tudi vodilo občinski upravi in županji pri pripravi ostalih z
investicijami povezanih bodočih gradiv.
Mnenje županje:
Predlagani amandma je sporen s pravno in finančno računovodskega vidika, ker je
predlagatelj amandmaja preimenoval PP 16020 Investicija in investicijsko vzdrževanje
Vodovod naselje nad Prinovcem ŠT v Investicijo vodovod, kar je v nasprotju z veljavno
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, Zakonom o javnih financah in vsemi drugimi pravnimi podlagami, ki
jih predpisuje Ministrstvo za finance. Prav tako pa je bila investicija potrjena v Proračunu
2008 in NRP. Ena od zahtev razpisov za črpanje sredstev iz državnega in EU proračuna
(strukturni in kohezijski skladi) je tudi samostojno oblikovana PP investicije.
AMANDMA št. 6
Na proračunski postavki 15019 Investicija kanalizacijskih sistemov naselje nad
Prinovcem ŠT , naj se:
- naziv postavke "Investicija kanalizacijskih sistemov naselje nad Prinovcem ŠT" spremeni v
"Investicija kanalizacijskih sistemov"
Obrazložitev predlagateljev amandmaja:
Naziv postavke naj bo brez definirane lokacije. Lokacija se bo določila kasneje z rebalansom
proračuna (morda tudi na investicijo kanalizacijskih sistemov naselje nad Prinovcem ŠT) na
osnovi pripravljene študije izvedljivosti in meril ter kriterijev, ki jih bo sprejel občinski svet.
Temu primerno se popravi načrt razvojnih programov.
Svetniška skupina meni, da je brez izdelane študije izvedljivosti ter brez meril in kriterijev
nemogoče zagotoviti občanom enakopravno obravnavo v smislu pravičnega odločanja o
prioritetah gradnje kanalizacije (in nasploh komunalne infrastrukture). Svetniška skupina zato

pričakuje, da bo občinski svet tisti organ občine, ki bo zagotovil pravočasno določitev
objektiviziranih načel za odločanje o posameznih investicijah. Svetniška skupina želi, da bo
tak pristop tudi vodilo občinski upravi in županji pri pripravi ostalih z investicijami povezanih
bodočih gradiv.
Mnenje županje:
Predlagani amandma je sporen s pravno in finančno računovodskega vidika, ker je
predlagatelj amandmaja preimenoval PP 16020 Investicija in investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskih sistemov naselje nad Prinovcem ŠT v Investicijo kanalizacijskih sistemov,
kar je v nasprotju z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakonom o javnih financah in vsemi
drugimi pravnimi podlagami, ki jih predpisuje Ministrstvo za finance. Prav tako pa je bila
investicija potrjena v Proračunu 2008 in NRP. Ena od zahtev razpisov za črpanje sredstev iz
državnega in EU proračuna (strukturni in kohezijski skladi) je tudi samostojno oblikovana PP
investicije.
AMANDMA št. 7
V proračunu se v 7. poglavju (obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih) pri postavki
07010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov doda nova podpostavka
za investicijo v Gasilski dom v Šmarjeti z zunanjo ureditvijo, in sicer v višini 40.000 €.
Obrazložitev predlagateljev amandmaja:
Gasilski dom Šmarjeta (društveni dom) ne služi le skupni rabi Gasilskega društva Šmarjeta,
Športnega društva Šmarjeta, Mladinskega društva Šmarjeta in Društva upokojencev Šmarjeta
temveč je tu tudi sedež Občine Šmarješke Toplice. Tu imajo poleg županje in občinske uprave
svoje poslovne prostore še ostali organi občine. Skupaj z novo urejeno podobo zunanjega
prostora za prireditve v poletnem času, bo lahko ustrezno služil vsem občanom in gostom
občine. Sredstva bi bilo potrebno iskati predvsem v preostanku vrnjenih sredstev
prekomernega vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, v prvih dveh obrokih delitvene bilance
in tudi v upočasnitev izvedbe kanalizacije v letu 2009. Ti vidiki bi morali biti ustrezno
upoštevani že v doslej pripravljenih proračunskih gradivih.
Sredstva v višini 40.000 € za predlagani namen naj se zagotovi iz podpostavke 420402
Rekonstrukcije in adaptacije pri postavki 16020 Investicijsko vzdrževanje vodovod (ki se
zmanjša za ta sredstva).
Mnenje županje:
Vsebinsko daje podporo predlaganemu amandmaju, saj je tudi v njenem interesu čim prejšnja
ureditev osrednjega jedra Šmarjete in zato podpira dokončanje objekta gasilcev oz.
rekonstrukcijo vsakega objekta, ki bo služil širšemu družbenemu namenu. Omenjeno
problematiko bomo reševali skupaj s projektom Ureditev središča Šmarjete, za kar smo
namenili tudi sredstva v proračunu 2009, prav tako so v predlogu proračuna predvidena tudi
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov v znesku 10.000 €, ki naj

bi jih v dogovoru z ostalimi gasilskimi društvi občine letos namenili gasilcem v Šmarjeti.
Predlagani amandma pa je sporen, ker jemlje sredstva iz PP 16020 Investicijsko vzdrževanje
vodovod, ki je v predlogu proračuna za leto 2009 ni in jo je predlagatelj preimenoval, kar je v
nasprotju z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ, Zakonom o javnih financah in vsemi drugimi
pravnimi podlagami, ki jih predpisuje Ministrstvo za finance.
Predlaganega amandmaja županja ne more dati na glasovanje, ker lastništvo zemljišča, na
katerem stoji objekt, ni urejeno (delno je lastnik GD Šmarjeta, delno pa pravna oseba) in je
kazensko odgovorna, če javna sredstva namenja v tovrstne namene.
V nadaljevanju je županja povedala, da na podlagi 106. in 116. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Šmarješke Toplice vlaga k predlogu proračuna za leto 2009
AMANDMA
V predlog proračuna za leto 2009 se doda nova proračunska postavka – 18003 – Izdaja
zbornika o Klevevžu, konto 402003 - Založniške in tiskarske storitve
- na predlagani postavki se sredstva namenijo v višini 10.000 €
Obrazložitev:
V Zborniku bodo objavljeni strokovni prispevki s področja naravne in kulturne dediščine
obravnavanega območja. Prispevki bodo strokovno ovrednotili območje Klevevža in nakazali
strokovne usmeritve glede razvojnih možnosti v prihodnosti.
Sredstva v višini 10.000 € na proračunski postavki 18003 Izdaja Zbornika o Klevevžu, konto
402003 Založniške in tiskarske storitve se zagotovijo iz konta 704403 – Davek na dobitke od
iger na srečo na prihodkovni strani (povečanje sredstev na omenjenem kontu v januarju
2009).
Županja je povedala, da na podlagi 106. in 117. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Šmarješke Toplice vlaga k predlogu proračuna za leto 2009
AMANDMA NA AMANDMA št. 1
Na proračunski postavki 15028 – Projekti na področju kanalizacijskih sistemov, konto
420800 – Študija o izvedljivosti projekta se poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €
Na proračunski postavki 15028 – Projekti na področju kanalizacijskih sistemov, konto
420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija se poveča višina sredstev iz
predlaganih 68.000 € na 88.000 €
Obrazložitev:

Zavedamo se, da je potrebno na področju kanalizacijskih sistemov pripraviti študijo o
izvedljivosti, načrte in drugo projektno dokumentacijo, da se bo lahko celostno pristopilo k
reševanju omenjenega problema.
Za predlog proračuna 2009 smo za drugo branje že namenili sredstva v višini 98.000 €, ki jih
s tem amandmajem povečujemo še za dodatnih 25.000 €.
Sredstva v višini 5.000 € se na proračunsko postavko 15028 – Projekti na področju
kanalizacijskih sistemov, konto 420800 – Študije o izvedljivosti projekta prerazporedijo iz
prihodkovne strani proračuna, konta 722200 – Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in
drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev (povečanje prihodka – odprodaja delnic, prejetih
z delitvene bilance z MO NM).
Sredstva v višini 20.000 € se na proračunsko postavko 15028 – Projekti na področju
kanalizacijskih sistemov, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija,
prerazporedijo iz prihodkovne strani proračuna, konta 722200 – Prihodki od prodaje
premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev (povečanje prihodka od
odprodaje delnic, prejetih z delitveno bilanco MO NM).

Županja je še povedala, da na podlagi 106. in 117. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Šmarješke Toplice vlaga k predlogu proračuna za leto 2009 še
AMANDMA NA AMANDMA ŠT. 2
Na proračunski postavki 16040 – Projekti na področju voodooskrbe, konto 420800 –
Študija o izvedljivosti projekta se poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €
Na proračunski postavki 16040 – Projekti na področju vodooskrbe, konto 420804 –
Načrti in druga projektna dokumentacija se poveča višina sredstev iz predlaganih
70.000 € na 88.000 €
Obrazložitev:
Zavedamo se, da je potrebno na področju vodooskrbe pripraviti študijo o izvedljivosti, načrte
in drugo projektno dokumentacijo, da se bo lahko celostno pristopilo k reševanju omenjenega
problema.
Za predlog proračuna 2009 smo za drugo branje že namenili sredstva v višini 100.000 €, ki jih
s tem amandmajem povečujemo še za dodatnih 23.000 €.
Sredstva v višini 5.000 € se na proračunsko postavko 16040 – Projekti na področju
vodooskrbe, konto 420800 – Študije o izvedljivosti projekta, prerazporedijo iz prihodkovne
strani proračuna, konta 710399 – Drugi prihodki od premoženja (povečanje prihodka –
uveljavljanje zahtevka za povrnitev stroškov bivanja v splošnih socialnih zavodih).
Sredstva v višini 18.000 € se na proračunsko postavko 16040 – Projekti na področju
vodooskrbe, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija, prerazporedijo iz
prihodkovne strani proračuna, konto 710399 – drugi prihodki od premoženja (povečanje
prihodka - uveljavljanje zahtevka za povrnitev stroškov bivanja v splošnih socialnih zavodih).

V nadaljevanju je županja vložene amandmaje dala na glasovanje, in sicer vsakega posebej.
Pred glasovanjem je bila ponovno preverjena prisotnost svetnikov in ugotovljeno je bilo, da je
občinski svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 10 od 11 svetnikov občinskega sveta.
Svetniki predlaganih amandmajev niso sprejeli in so zavrnili
Sklep št. 243
V predlog proračuna za leto 2009 se doda novo proračunsko postavko – 18003 – Izdaja
zbornika o Klevevžu, konto 402003 - Založniške in tiskarske storitve - na predlagani
postavki se sredstva namenijo v višini 10.000 €
(4 ZA , 5 PROTI)

Sklep št. 244
Na proračunski postavki 15028 – Projekti na področju kanalizacijskih sistemov, konto
420800 – Študija o izvedljivosti projekta - se poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €.
Na proračunski postavki 15028 – Projekti na področju kanalizacijskih sistemov, konto
420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija - se poveča višina sredstev iz
predlaganih 68.000 € na 88.000 €.
(4 ZA , 6 PROTI)

Sklep št. 245
Na proračunski postavki 16040 – Projekti na področju voodooskrbe, konto 420800 –
Študija o izvedljivosti projekta se poveča višina sredstev iz predlaganih 30.000 € na
35.000 €.
Na proračunski postavki 16040 – Projekti na področju vodooskrbe, konto 420804 –
Načrti in druga projektna dokumentacija se poveča višina sredstev iz predlaganih
70.000 € na 88.000 €.
(4 ZA , 6 PROTI)
Glede na dejstvo, da so bili predlagani amandmaji, ki jih je na predlog proračuna 2009 na seji
vložila županja zavrnjeni, je sejo ob 20.20 uri županja prekinila in svetnike obvestila, da bo
nadaljevanje seje potekalo po tem, ko bomo pridobili stališče Odbora za proračun in finance,
Ministrstva za finance in Računskega sodišča, ki mu bomo posredovali predloge amandmajev
svetniške skupine za razvoj in jih zaprosili za mnenje o posredovanih predlogih.

Nadaljevanje 21. redne seje občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice dne 17.
februarja 2009, ob 18. uri, v dvorani Družbenega doma Občine Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 66.
Nadaljevanje prekinjene 21. redne seje 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 18. uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 10
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:
Aleksander Durič, , Franc Gregorčič, Franci Novak, Jože Novak, mag. Marjan Hribar, Pavel
Zupančič, Renata Majcen, Ivan Jordan, Franci Anderlič, Aleksander Pavlič
Odsoten: Vladimir Petrovič;
b) ostali prisotni:
- Občani in predstavniki medijev
Članica in člani občinskega sveta so gradivo za vse točke dnevnega reda prejeli s prvotnim
sklicem 21. redne seje.

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 sklicanega nadaljevanja 21. redne seje občinskega sveta in
sprejel
S k l e p št. 246
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji

Dnevni red:
1. Poslovni plan za leto 2009 podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2.
obravnava
3. Predlog poteka trase 3. razvojne osi
4. Razno
4.1. Vprašanja in odgovori
(10 ZA, 0 PROTI)

K 1. točki
Poslovni plan za leto 2009 podjetja Komunala Novo mesto d.o.o
Županja je povedala, da je bil plan investicij podjetja Komunala Novo mesto svetnikom
predstavljen že dvakrat, s sklicem nadaljevanja 21. redne seje so dobili še dodatno
obrazložitev, na seji sta bila prisotna tudi predstavnika podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.,
direktor g. Kekec in g. Bašelj in svetnikom na voljo za dodatna vprašanja in pojasnila.
G. Novak je izpostavil vprašanje zapisa letnice glede izvedbe aktivnosti za posamezne
aglomeracije, ki za naselje Orešje ni zapisana. G. Bašelj je pojasnil, da gre za nazive
aglomeracij in Orešje ni samostojna aglomeracija (ne izpolnjuje kriterija za koriščenje takse
glede na število prebivalstva in je zato priključena k aglomeraciji Šmarjeta).
Drugih pripomb v razpravi ni bilo, zato so svetniki sprejeli
S k l e p št. 247
Občinski svet sprejme in potrdi Poslovni plan za leto 2009 Komunale Novo mesto, d.o.o.,
javno podjetje.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 2. obravnava
Županja je povedala, da je svetniška skupina za razvoj po predhodni uskladitvi predlogov
amandmajev z županjo oz. občinsko upravo le-te ponovno v roku predložila za obravnavo in

sprejem na seji občinskega sveta in predsednika svetniške skupine za razvoj, g. Zupančiča
pozvala, da jih predstavi. G. Zupančič je povedal, da se predlagatelji amandmajev strinjajo, da
se amandmaja št. 1 in 2 uskladita z vsebino amandmajev na amandma št. 1 in 2, in se viri
zagotovijo v enaki višini, kot je podano v prvotnem predlogu, stališče glede amandmaja št. 3
ostaja nespremenjeno, umika pa amandmaje št. 4., 5. in 6. Amandma št. 7 se razdeli na dva
(amandma št. 7 in amandma št. 8), ker gre za dva različna finančna vira, strinjajo pa se tudi z
vsebino amandmaja glede izdaje zbornika o Klevevžu, ki na prvem delu seje ni bil izglasovan.
V nadaljevanju je županja vložene amandmaje dala na glasovanje, in sicer vsakega posebej.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 248
AMANDMA št. 1
Na proračunski postavki 15028 - projekti na področju kanalizacijskih sistemov, naj se na
kontu:
- 420800 Študija o izvedljivosti projekta: poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €;
- 20804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz predlaganih
68.000 € na 88.000 €
(10 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 249
AMANDMA št. 2
Na proračunski postavki 16040 - Projekti na področju vodooskrbe, naj se na kontu:
- 420800 Študija o izvedljivosti projekta: poveča višina sredstev iz predlaganih
30.000 € na 35.000 €,
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz
predlaganih 70.000 E na 100.000 €;
(10 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 250
AMANDMA št. 3

Na proračunski postavki 16005 - Ureditev središča Šmarjeta, naj se na kontu:
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: poveča višina sredstev iz
predlaganih 10.000 € na 50.000 €.
(9 ZA, 1 PROTI)

S k l e p št. 251
AMANDMA ŠT. 7
V proračunu Občine Šmarješke Toplice naj se doda nova proračunska postavka 18032 –
Investicija in investicijsko vzdrževanje objektov za društvo, konto:
- 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
v višini 10.000 €.
(7 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 252
AMANDMA ŠT. 8
V proračunu Občine Šmarješke Toplice naj se doda nova proračunska postavka 18032 –
Investicija in investicijsko vzdrževanje objektov za društvo, konto:
- 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
v višini 30.000 €.
(5 ZA, 2 PROTI)

S k l e p št. 253
AMANDMA
V predlog proračuna za leto 2009 se doda nova proračunska postavka – 18003 – Izdaja
zbornika o Klevevžu, konto 402003 - Založniške in tiskarske storitve
- na predlagani postavki se sredstva namenijo v višini 10.000 €
(10 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 254
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009 z vsemi prilogami.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog poteka trase 3. razvojne osi
G. Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in okolja je prisotnim pojasnil, da smo dne 23.
12. 2008 prejeli z Ministrstva za promet RS, Direkcije Republike Slovenije za ceste študijo
variant s predlogom najustreznejše variante G2-n1 + I4 za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 in avtocesto A2 oziroma optimizirani predlog najustreznejše variante, ki je bila
izdelana na podlagi pripomb recenzentov, organov in organizacij in zainteresirane javnosti
(študijo izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, november 2008).
Omenjena optimizacija variante G2-n1 obsega optimizacijo variante na delu mimo Laškega in
optimizacijo na delu mimo Rimskih Toplic, optimizacija variante I4 obsega optimizacijo trase
na odseku med priključkom Zbure in razcepom Kronovo, to je del trase na poteku skozi
Občino Šmarješke Toplice.
Predlagani potek optimizirane variante I4 poteka po Območju Šmarješke Toplice, na
severnem delu mimo naselja Zbure in območja Klevevža, po dolini potoka Radulja, ki ga
prečka z viaduktom dolžine 250 m, se nadaljuje med vasema Šmarjeta in Gorenja vas, kjer je
v km 25.250 lociran priključek Šmarješke Toplice. V nadaljevanju se nad vasjo Brezovica
trasa usmeri proti zahodu in med km 25.900 in km 26.112 z viaduktom dolžine 215 m prečka
potok Prinovec. V nadaljevanju se trasa vzpne mimo Term Šmarješke Toplice proti Gorenjim
Toplicam in preko dveh viaduktov dolžin 168 m in 145 m spusti proti obstoječi AC A2
Karavanke – Obrežje.
Občina Šmarješke Toplice je ena manjših občin v Sloveniji, saj šteje 3061 prebivalcev, njena
površina je 34,2 km². Kljub svoji majhnosti ima občina Šmarješke Toplice izredno bogastvo
naravne in kulturne dediščine ter izjemno ohranjeno naravno okolje in krajino na kateri
načrtujemo nadaljnji turistični in prostorski razvoj občine.
Varianta I4 tako poteka po celotnem območju Občine Šmarješke Toplice, od severa do juga
občine in mimo nekaterih najlepših in za nadaljnji razvoj turizma najvrednejših in
najpomembnejših območij, krajev kot so Terme Šmarješke Toplice, Klevevž, dolina Radulje,
zato je predlagani potek optimizacije variante I4 za Občino Šmarješke Toplice nesprejemljiv
in nedopusten, saj predlagana varianta pomeni popolno razvrednotenje prostora, narave in
prostorskih potencialov na katerih temelji nadaljnji turistični in prostorski razvoj Občine
Šmarješke Toplice.
Svetniki so bili enotni, da je predlagana optimizirana varianta za Občino Šmarješke Toplice
nesprejemljiva in so soglasno sprejeli

S k l e p št. 255
Občinski svet pooblasti županjo za vse nadaljnje aktivnosti proti predlagani varianti.
Prav tako se na vse pristojne državne institucije pošlje negativno mnenje k
predlaganemu poteku 3. razvojne osi, saj predlagana varianta pomeni popolno
razvrednotenje prostora, narave in posledično s tem celotnega turističnega razvoja in
potencialov za nadaljnji razvoj Občine Šmarješke Toplice.
(10 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Razno
4.1. Vprašanja in pobude:
Svetnik Sandi Pavlič je predlagal ponovni pregled kategorizacije ceste Gorenja vas Šmarjeta
in obravnavo ugotovitev na naslednji seji.
Svetnik Jože Novak je ponovno opozoril na izgradnjo vodovoda Vinji vrh Gradenje in
poudaril, da se izvedba navedene investicije izpelje najbolj optimalno.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Štev.: 032-0017/2008-15
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

