OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 21. aprila 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 6 članov
občinskega sveta od skupno 11 in da je občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika
sklepčen ter lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Ob 18.05 in 18.12 sta se seji pridružila še
dva svetnika in tako je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 8 od skupaj 11 članov
občinskega sveta.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Aleksander Durič, Jože Novak, Renata Majcen, Ivan Jordan, Aleksander Pavlič, Franci
Anderlič, Vladimir Petrovič, mag. Marjan Hribar
b) odsotni člani občinskega sveta:
Franc Gregorčič, Franci Novak, Pavel Zupančič – opravičil odsotnost
c) ostali prisotni:
-

Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Damjana Stopar, finančnica,
Bojana Medle, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo,
Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
Občani.

Članica in člani občinskega sveta so prejeli vabilo za sejo in po elektronski pošti gradivo k 3.
točki dnevnega reda, gradivo za ostale točke dnevnega reda pa so prejeli po redni pošti
naknadno.
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 23. redne seje občinskega sveta. Županja je zaradi
zadržanosti direktorja podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., g. Kekca, poročevalca pri 3.
točki dnevnega reda, predlagala zamenjavo vrstnega reda obravnave 3. in 5. točke dnevnega
reda in odprla razpravo glede dnevnega reda in predloga o zamenjavi 3. in 5. točke dnevnega
reda. Predlagala je še obravnavo Zaključnega računa Občine za leto 2008 po skrajšanem
postopku, kot to določa 98. Člen Poslovnika, to je po enofaznem postopku.
Svetniki na podana predloga niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 266
Potrdi se predlog za sprejem Zaključnega računa Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
po skrajšanem, to je enofaznem postopku.
(7 ZA, 0 PROTI)
in
S k l e p št. 267
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Revidirano letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008
Predlog za zvišanje cene pomoči na domu
Zaključni račun Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
Razno
6.1. Vprašanja in odgovori
(7 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 22. redne seje občinskega sveta.
Svetnik g. Anderlič je opozoril, da je bil na seji prisoten, kar v zapisniku ni navedeno in naj
se zapisnik ustrezno popravi, mag. Hribar pa je imel pripombo na zapis razlogov, zaradi
katerih na dnevni red ni bil uvrščen predlog obravnave dodatne točke dnevnega reda glede
razpisa koncesije za primarno zdravstveno dejavnost v Občini, ker predlagatelj ni pripravil
gradiva. Drugih pripomb na zapisnik svetniki niso imeli in so sprejeli
Sklep št. 268
POTRDI SE
zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 31. marca
2009 s predlaganimi popravki.
(8 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Zaključni račun Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 je akt občine, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine v preteklem letu
Podrobnejšo predstavitev predloga Zaključnega računa Občine Šmarješke Toplice za leto
2008, to je strukturo in vsebino zaključnega računa (splošni del, posebni del in obrazložitev)
je svetnikom in svetnici predstavila ga. Damjana Stopar.
V razpravi, ki je sledila, je ga. Majcen postavila vprašanja glede večje porabe finančnih
sredstev od planiranih na odhodkovni strani proračuna in sicer na postavki materialni stroški
občinske uprave, in sicer za računalniške storitve (indeks 130), stroške ogrevanja, vode in
komunalnih storitev, telefonskih stroškov in stroškov poštnih storitev ter službenih poti.
V nadaljevanju je županja pojasnila, da so stroški za računalniške storitve presegli planirane,
ker je bilo lani treba izpeljati kadrovske aktivnosti oz. zaposliti delavce v OU in kupiti vso
računalniško opremo (računalnike in računalniške programe, ki so dragi); stroški za ogrevanje
so presegli planirane, ker je bil sistem ogrevanja stavbe, v kateri je sedež občine, enoten in se
je ogrevalo tudi prostore društev in dvorano, ki mora biti zaradi zaves vseskozi ogrevana vsaj
na 16 stopinj. Narejena je bila izboljšava v smislu, da so prostori društev sedaj ogrevani le
takrat, ko je to potrebno, zato se pričakuje zmanjšanje teh stroškov; glede porabe vode oz.
komunalnih storitev je županja povedala, da so v tej postavki zajeti tudi stroški za Dom v Beli
Cerkvi in da je lani v stavbi, kjer je sedež občine počila cev in je prišlo do izliva vode; glede
telefonskih stroškov pa je županja povedala, da je bila zaradi povečanega števila zaposlenih v

OU in narave dela izkazana potreba po nakupu novih telefonskih aparatov, ki jih imajo v
uporabi županja, direktorica in po enega delavci na področju družbenih dejavnosti,
podjetništva, turizma in kmetijstva ter cestnega gospodarstva in na področju okolja in
prostora. Povedala je še, da je sprejet pravilnik o uporabi službenih telefonov in pričakuje v
prihodnje zmanjšanje tovrstnih stroškov. Povedala je še, da stroški za službena potovanja niso
bili realno planirani, saj so bile potrebe dejansko zaradi zaposlovanja delavcev večje
(udeležba delavcev na seminarjih, izobraževanjih, pripravah na izpit iz javne uprave, …)
G. Petrovič je izpostavil dejstvo, da sredstva, ki so bila planirana za investicije na področju
izgradnje oz. vzdrževanja cest, prostorskega načrtovanja, odkupa zemljišča za novo poslovno
stavbo, niso bila porabljena, na kar imajo zelo veliko pripomb tudi občani. Županja je
povedala, da sredstva, namenjena za preplastitev ceste od Zaloga preko Poljan niso bila
porabljena, ker s sosednjo Občino Škocjan, kljub doseženemu ustnemu dogovoru in
večkratnim poizkusom za podpis dogovora o skupni realizaciji tega projekta, do tega ni prišlo;
OPN še ni sprejet, čeprav je bilo predvideno, da se bo to zgodilo že lani (razlogi za to so bili
že večkrat izpostavljeni); glede nakupa zemljišča pa je županja povedala, da kljub večkratnim
poizkusom glede dogovora za izvedbo parcelacije do tega ni prišlo in da bomo predkupno
pravico uveljavljali tudi letos. Županja kritiko sprejema, vendar je poudarila, da je ves čas
prisoten tudi kadrovski problem. G. Petrovič je še dodal, da so delavci občinske uprave tisti,
ki bodo realizirali proračun, ki pa morajo kraj oz. občino poznati, da lahko delajo, a se v
občinski upravi kadri po njegovem mnenju preveč menjavajo.
G. Jordan je povedal, da se je sestal Odbor za proračun in finance, ki je predlagani zaključni
račun občine za leto 2008 sicer potrdil in pripomnil, da so gradivo člani dobili precej pozno.
V bodoče naj se najprej skliče Odbor za razvoj, ki naj določi prioritete dela, ki naj jih
občinska uprava realizira.
Ga. Stopar Damjana je povedala, da Odbora za proračun in finance v mesecu januarju ni bilo
mogoče sklicati, ker je bil zaključni račun narejen skladno z zakonom, to je do konca meseca
februarja, sledila je obravnava na seji nadzornega odbora, po tej seji pa je bila takoj sklicana
seja Odbora za proračun in finance in posredovano gradivo.
Da je treba določiti prioritete dela, kar je bilo že večkrat povedano, je poudaril tudi mag.
Hribar in dodal, da je uresničevanje proračuna v občini »žalostna zgodba, saj se je, kar se cest
tiče v času krajevne skupnosti več naredilo«. Menil je, da je v občinski upravi preveč
kadrovskih menjav, da nekateri odbori ne opravijo svojega dela, da bi se moral odbor za
razvoj sestajati mesečno in spremljati realizacijo proračuna permanento, ne samo s finančnega
pač pa tudi z vsebinskega vidika in da je indeks realizacije razvojno naravnanih proračunskih
postavk, ki bi morale biti na vrhu prioritet, pod 100, kar je nedopustno.
Županja je povedala, da tudi sama ni zadovoljna z delovanjem nadzornega odbora, katerega
predsednica je bila vabljena na vsako sejo občinskega sveta, a se je seje udeležila le enkrat.
Povedala je, da je predsednica nadzornega odbora podala odstopno izjavo in da teče postopek
za imenovanje novega predsednika. Pojasnila je, da bo letos naključno izbranih nekaj
občinskih društev, ki so lani prejeli proračunska sredstva, zaradi kontrole namenske porabe
sredstev in dodala, da prav sedaj na Občini preko ZOS poteka ti. notranja revizija, ki bo
pregledala poslovanje Občine in podala povratne informacije. Povedala je še, da sprejema
kritiko glede nerealiziranih razvojnih postavk proračuna, za kar je posledično krivo tudi
dejstvo, da se je občinska uprava kadrovsko polnila postopoma in da bo o kadrovski
problematiki spregovorila pod točko razno.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli

Sklep št. 269
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Zaključni račun proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2008, z vsemi prilogami v prvi in drugi obravnavi, oziroma po
skrajšanem postopku.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Predlog za zvišanje cene pomoči na domu
Iz Doma starejših občanov Novo mesto so na Občino posredovali predlog in strukturo
izračuna cene za storitev pomoči družini na domu ter število uporabnikov, ki potrebujejo
navedeno pomoč v naši občini v letu 2009. Pripravili so nov izračun cene ure pomoči,
upoštevajoč plače delavcev službe pomoči na domu, števila uporabnikov pomoči in toplega
obroka.
Podrobnejšo obrazložitev predloga sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2009 je predstavila ga. Hočevar Martina in navedla razloge za
sprejem sklepa, oceno stanja in cilje in načela tega sklepa ter predstavila finančne in druge
posledice sprejema tega sklepa.
G. Petrovič je v razpravi, ki je sledila, poudaril, da ni proti pravicam občanov, da pa moramo
v teh kriznih časih vsi preživeti in vsi zategniti pas, zato je proti, da tisti, ki ne ustvarjajo
dohodkov enostavno predlagajo povišanje cene svojih storitev. Ponovno je poudaril, da ni
proti socialnim transferom, da pa morajo izvajalci poceniti svoje delo in glede na gospodarsko
situacijo poiskati notranje rezerve. Podobnega menja so bili tudi ostali svetniki in so po
končani razpravi zavrnili
Sklep št. 270
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme besedilo predloga sklepa o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s 1.5.2009.
(0 ZA, 8 PROTI)
in sprejeli
Sklep št. 271
Izvajalec naj poceni svoje storitve in izkoristi notranje rezerve.
Do naslednje seje občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice naj posreduje in na seji
občinskega sveta obrazloži nov predlog sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu. Pri oblikovanju predloga naj upošteva priporočilo iz
prvega odstavka tega sklepa.
(8 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Revidirano letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008
S strani Komunale Novo mesto d.o.o je bilo posredovano revidirano letno poročilo za leto
2008, ki ga je na seji podrobneje predstavil direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o, g.
Kekec. V skladu z družbeno pogodbo je Poslovno poročilo za leto 2008 najprej pregledala
revizija, nato nadzorni svet, svet županov, na koncu pa tudi skupščina in občinski sveti občin,
podpisnic pogodbe. Poročilo je sestavljeno iz treh delov in je pripravljeno tako, da predstavlja
rezultate poslovanja za vseh osem občin kot celoto in nato za vsako občino posebej, skladno s
standardi.
Svetniki na podano obrazložitev niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
Sklep št. 272
V skladu s 14. Členom Pogodbe o upravljanju z infrastrukturnimi objekti in napravami
na območju Občine Šmarješke Toplice v letu 2008 pokrije v breme dolgoročnih
obveznosti do Občine Šmarješke Toplice za sredstva, prejeta v upravljanj, naslednje
stroške amortizacije:
- Oskrba s pitno vodo
51.863,71 €
- Menjava vodomerov
1.651,71 €
- Odvajanje odpadnih voda 29.258,56 €
- Čiščenje odpadnih voda
53.056,98 €
SKUPAJ
135.830,98 €
(8 ZA , 0 PROTI)
K 6. točki
Razno
6. V vprašanja in pobude:
6.1. Kadrovska problematika
Županja je povedala, da je dne 21.4. 2009 za podžupana imenovala g. Franca
Anderliča, ki dobro pozna lokalno skupnost, področje cest, javne razsvetljave,..,
ki bo funkcijo podžupana nastopil z dnem 1.5.2009.
G. Anderlič je povedal, da je dne 15.4.2009 občino obiskal inšpektor za okolje in
prostor zaradi javne razsvetljave, ki je posebej problematična v Zburah, nadalje,
da je napovedan tudi obisk inšpektorja za zaščito in reševanje. Povedal je, da je
na teh področjih pripravljen sodelovati in pomagati, da pa bi bilo treba čim prej
zaposliti kader za delo na področju cest in komunale.
Svetniki so imenovanemu podžupanu čestitali in mu zaželeli veliko uspeha pri
delu.

6.2. Otvoritev Vrtca Sonček, enote Ježek v Šmarjeti 66
Županja je povedala, da bo 22.4.2009, ob 15. uri potekala otvoritev enote Vrtca
Sonček in vse prisotne povabila, da se otvoritve udeležijo.
6.3. Naslednja seja občinskega sveta bo 16.6.2009.
6.4. Primer Udovč – odkup zemljišča na Vinjem vrhu
Županja je povedala, da je Udovč Dušan na občino posredoval zahtevo za odkup
zemljišča, ki je v njegovi lasti in po njem teče cesta (mimo Zormana). Rok za
odgovor je 10.4.2009, v nasprotnem primeru bo zadeva predana odvetniku.
Županja je svetnike zaprosila za nasvet, kako ravnati v tem in podobnih
primerih, ki jih je vse več, saj občani niso več pripravljeni zastonj podpisati
služnostnih pogodb, oz. zahtevajo odškodnino. Svetnik g. Petrovič je menil, da
lahko morda kaj naredimo pri cenitvi, da pa gre za pravno zadevo, o kateri bo
odločilo sodišče.
6.5. G. Pavlič je podal informacijo, da je vaški odbor Družinska vas Kronovo zelo
aktiven in predlagal sklic seje Odbora za razvoj, saj je treba obravnavati kar
nekaj gradiva. Županja je predlagala, naj se Odbor za razvoj sestane 15.5.2009,
ura bo določena naknadno.
6.6. Ga. Majcen je postavila vprašanje glede odtujitve računalnika iz prostorov
Kulturnega društva v Šmarjeti. Zanimalo jo je, kdo ima ključe oz. dostop do teh
prostorov. Bojana Medle je povedala, da je v zvezi s tem kontaktirala g. Grahuta,
ki je pojasnil, da je večkrat naletel na odklenjena vrata prostorov KD. Županja je
povedala, da bodo vsi, ki so podpisali reverze za ključe, pozvani in vprašani po
računalniku.
6.7. Mag. Hribarja je zanimalo, kako poteka izvajanje proračuna za leto 2009.
Županja je povedala, da je v teku investicija »projekt pokopališče Bela Cerkev«,
po prvem maju bodo stekle aktivnosti za rekonstrukcijo igrišča v Beli Cerkvi,
nato kuhinje v osnovni šoli, po kadrovski okrepitvi pa se bomo lotili tudi
področja cest. V tem tednu se bomo prijavili tudi na odprt razpis – Ukrep 323 –
ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, s projektom Tematska pot od
Klevevža do Slap. Mag. Hribar je izpostavil projekt, ki že ima gradbeno
dovoljenje, to je večnamenski objekt PGD Šmarjeta, v zvezi s katerim so se
predstavniki PGD Šmarjeta želeli sestati z županjo, ki pa je sestanek odložila na
27.5.2009, kar je nerazumljivo. Županja je pojasnila, da je sestanek z njimi
dogovorjen za 6.5.2009, sprejel pa jih bo podžupan.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Štev.: 032-0005/2009-6
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc, lr.

