OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 31. marca 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 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. Ob 18.05 sta se seji pridružila še dva
svetnika in tako je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta.

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
b) ostali prisotni:
-

Nataša Štarkl, direktorica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Bojana Medle, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo,
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 vse točke 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 21. redne seje občinskega sveta. Direktorica ga. Štarkl je
predlagala dopolnitev dnevnega reda pod 10. točko dnevnega reda in sicer ukinitev javnega
dobra in pod točko 11. Razno, g. Zupančič pa je predlagal, da se pod dodatno točko dnevnega
reda obravnava Razpis koncesije za opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti v Občini.
Ga. županja je povedala, da o podelitvi koncesije ne odloča občinski svet in predlagala, da se
ta predlog obravnava pod točko Razno.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 256
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji razširjeni
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
3. Obvezna razlaga odloka – Pokopališče Bela Cerkev
4. Letni program kulture
5. Letni program sociale
6. Letni program športa
7. Letno poročilo Turistično informacijskega centra Šmarješke Toplice
8. Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra
9. Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra
10. Predlog sklepa za ukinitev javnega dobra
11. Razno
11.1. Vprašanja in odgovori
(11 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 21. redne seje občinskega sveta.
Svetnik g. Novak Jože je podal pripombo na zapis njegove izjave v zvezi z izvedbo projekta
Vodovod Vinji vrh, in sicer naj se izdelava tega projekta izpelje istočasno s projektom
Vodovod Gradenje in tudi investicija naj poteka istočasno, vsaj vodohran – višinska varianta.
Svetniki so soglasno sprejeli
Sklep št. 257
POTRDI SE
zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 17. januarja
2009 in nadaljevanja te seje z dne 27. februarja 2009 s predlaganim popravkom.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Obvezna razlaga odloka – Pokopališče Bela Cerkev
Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal g. Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor
na Občini Šmarješke Toplice in povedal, da gre za obrazložitev 41. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor mestne občine Novo mesto za območje Občine
Šmarješke Toplice in se nanaša na investicijo rekonstrukcije pokopališča v Beli Cerkvi, v
katerem so opredeljena posebna merila in pogoji urejanja posameznih enot.
Svetnika g. Pavliča je zanimalo, ali s tem pridobimo možnost nadaljnjih postopkov pri
izgradnji pokopališča v Beli Cerkvi. G. Bajuk je pojasnil, da želi Upravna enota pred izdajo
gradbenega dovoljenja to urediti. G. Jordana je zanimalo, kdaj bo pripravljena dokumentacija
in se bodo dela lahko začela. Županja je pojasnila, da bo že v roku dveh mesecev objavljen
javni razpis za izvajalca.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli

Sklepa št. 258
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme obvezno razlago Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto za območje
Občine Šmarješke Toplice v predloženi vsebini.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog letnega programa kulture Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala ga. Martina Hočevar, višja
svetovalka za družbene dejavnosti na OŠT in povedala, da se letni izvedbeni program kulture
za leto 2009 udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada, javnih razpisov za
financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Javni interes za kulturo OŠT
se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin,
kulturno raznolikost in slovensko kulturno identiteto skladno s sprejetim proračunom občine
in Letnim programom kulture za leto 2009.
V nadaljevanju je g. Novak še dodal, da je iz zapisnika odbora za družbene dejavnosti, ki je
priložen v gradivu razvidno, da so pri izvedbenih aktivnostih dejansko upoštevane postavke
sprejetega proračuna in da bi bilo v prihodnje potrebno določiti krovno društvo, ki bi delovalo
povezovalno, saj na področju kulture v občini deluje veliko posameznih društev, oz. je to
področje »razdrobljeno«.
Svetniki na podano obrazložitev predloga niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
Sklep št. 259
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program kulture Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Predlog letnega programa socialnega varstva Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podala ga. Martina Hočevar. Cilji socialnega varstva
so predvsem izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,

razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
in reševanje problema revščine. Osnova za izvajanje aktivnosti na tem področju je sprejet
proračun in Letni program socialnega varstva za leto 2009, ki predstavljata dokumentno
podlago za javni razpis ali javni poziv za razdelitev sredstev socialnega varstva po Pravilniku
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih
dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice.
Svetniki na podano obrazložitev niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
Sklep št. 260
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program socialnega varstva
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009.
(11 ZA , 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog letnega programa športa Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz
občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
Osnova za izvajanje aktivnosti na tem področju je sprejet proračun in Letni program športa za
leto 2009, ki predstavljata dokumentno podlago za javni razpis ali javni poziv za razdelitev
sredstev socialnega varstva po Pravilniku o vrednotenju programov organizacij in društev na
področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v
Občini Šmarješke Toplice.
V nadaljevanju je županja povedala, da smo bili uspešni na razpisu za obnovo športnega parka
v Beli Cerkvi in se zahvalila svetnikoma Aleksandru Pavliču in mag. Marjanu Hribarju za
aktivno pomoč pri tem projektu.
G. Novak in g. Hribar sta poudarila, da je športna kultura v občini na visokem nivoju, kar je
treba tudi v bodoče podpirati in spodbujati podmladek v tem duhu.
Svetniki na podano obrazložitev niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
S k l e p št. 261
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program športa Občine
Šmarješke Toplice za leto 2009.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Letno poročilo Turistično informacijskega centra Šmarješke Toplice
Skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine
Šmarješke Toplice ter na podlagi strategije razvoja turizma v Občini se mora občinski svet
enkrat letno seznaniti s poročilom o delu v preteklem letu. Letno poročilo Turistično
informacijskega centra (v nadaljevanju TIC) Šmarješke Toplice je prisotnim podala Tanja
Brate in uvodoma predstavila osnovne naloge TIC-a, informacijsko turistično dejavnost, ki
vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti ponudbe, sprejemanje in posredovanje
predlogov in pritožb v zvezi s turistično ponudbo, nadalje spodbujanje razvoja celovitih
turističnih proizvodov občine, trženje turistične ponudbe, organizacijo in izvedbo prireditev,
osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter
na koncu podala tudi finančno poročilo za leto 2007 in 2008.
V nadaljevanju je mag. Marjan Hribar povedal, da je strategija razvoja turizma v občini
resnično dobro pripravljena, prav tako je poudaril, da je bilo v preteklih dveh letih na tem
področju veliko narejenega, da pa bo v prihodnje potrebno še povečati aktivnosti na področju
trženja. Poudaril je, da je naloga vseh, ne samo TIC-a, da dvignemo turistično dejavnost v
občini na višji nivo. V nadaljevanju je ga. Majcen izpostavila vprašanje doslednega
evidentiranja nočitev in s tem »pobiranja« turistične takse, mag. Hribar pa opozoril na
dolžnost vsakega, ki zazna kršitve, da le-te prijavi tržni inšpekciji.
Svetniki na podane obrazložitve niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
S k l e p št. 262
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Poročilo o delu Turistično
informacijskega centra Šmarješke Toplice za leto 2007 in 2008.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 8., 9. in 10. točki
Predlog sklepov o ukinitvi javnega dobra
Direktorica ga. Štarkl je pojasnila, da Občina Šmarješke Toplice podpisuje služnostne
pogodbe Elektru Ljubljana zaradi izvajanja raznih del na elektro napravah, ker pa je prišlo do
postopkovnih sprememb v zakonodaji, je v zvezi s tem potrebna ukinitev javnega dobra.
Naslednja ukinitev javnega dobra je potrebna zaradi nastalih težav v zvezi s prevoznostjo poti
oz. možnosti dostopa do lastnih parcel. Gre za dolgoletno težavo z družino Ivančič in gradnjo
na občinskem zemljišču.

Razlog za tretji predlog za ukinitev javnega dobra je s strani g. Dežmana prejeta služnostna
pogodba v podpis zaradi napeljave električnega priključka. Občina je že vseskozi dobivala v
podpis tovrstne pogodbe, a se s spremembo zakonodaje služnost ne more več vpisati v
zemljiško knjigo, če je zemljišče v obsegu javnega dobra.
Svetniki na podane predloge niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli naslednji
S k l e p št. 263
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. Št. 1494 – pot v izmeri 1400 m2,
k.o. Žaloviče in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka k.o. Žaloviče ter se za njo v isti
k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 264
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. Št. 1382/1 – pot v izmeri 909 m2,
k.o. Družinska vas in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka k.o. Družinska vas ter se za
njo v isti k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)

S k l e p št. 265
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. Št. 1353 – pot v izmeri 4143 m2,
k.o. Družinska vas in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka k.o. Družinska vas ter se za
njo v isti k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Razno
11. V vprašanja in pobude:

11.1. Črna odlagališča
Županja je povedala, da smo bili s strani občana obveščeni o črnem odlagališču v Zburah,
kamor ljudje vozijo smeti oz. odpadni material. G. Novak je povedal, da je tudi na Orešje v
»pruh« pripeljano veliko odpadnega materiala in smeti. Županja je svetnike zaprosila, naj po
elektronski pošiti opozorijo na tovrstna odlaganja, o čemer bo obveščen medobčinski
inšpektorat, ki bo ustrezno ukrepal.
11.2. Znaki na cesti Draga Kronovo Šmarjeta, cesta skozi Belo Cerkev
G. Pavlič je opozoril na močno povečan tovorni promet na omenjeni cesti in na odstranjene
prometne znake, ki sedaj dopuščajo tak promet. G. Jordan je ponovno opozoril na poškodbo
cestišča in pločnika v Beli Cerkvi. Županja je povedala, da sta g. Vidic in g. Tratar o tem
obveščena in bosta ukrepala takoj, ko bo vreme dopuščalo sanacijo.
11.3. Občinski prostorski načrt
G. Anderliča je zanimalo, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z Občinskim prostorskim
načrtom. G. Bajuk je povedal, da se zaradi neusklajene zakonodaje zadeve premikajo zelo
počasi in da imajo podobne težave tudi po drugih občinah. Povedal je, da se pojasnila in
zahteve spreminjajo dnevno, zato datuma razgrnitve ne more napovedati. Mag. Hribar je
pojasnil, da tudi direktorat za turizem daje smernice k izdelavi OPN za posamezne občine.
Preveril bo, ali je mogoče za našo občino kaj postoriti, da bi se zadeve začele hitreje
premikati.
Županja je povedala, da je g. Černe Andrej z 31.3.2009 prekinil delovno razmerje na Občini
Šmarješke Toplice in da na njegovo delovno mesto prihaja nov sodelavec, g. Stanko
Gojkovič. Povedala je še, da bo naslednja seja Občinskega sveta v torek, 21.4.2009 in da je
22.4.2009 predvidena otvoritev vrtca Sonček, enote v Šmarjeti.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Štev.: 032-0003/2009-20
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

