OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 26. maja 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 7 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:
Pavel Zupančič, Jože Novak, Renata Majcen, Ivan Jordan, Aleksander Pavlič, Franci
Anderlič, Franci Novak
b) odsotni člani občinskega sveta:
Franc Gregorčič, Aleksander Durič, Vladimir Petrovič, mag. Marjan Hribar – opravičili
odsotnost
c) ostali prisotni:
-

Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
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 gradivo za sejo prejeli skupaj z vabilom.

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.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 273
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
3. Predlog za zvišanje cene pomoči na domu (poročevalka direktorica Doma
starejših občanov Novo mesto, ga. Dular)
4. Predlog priznanj in nagrad Občine Šmarješke Toplice
5. Predlog zaključnega računa OŠ Šmarjeta z leto 2008 in poročilo o delu
6. Predlog menjave zemljišč
7. Razno
7.1. Vprašanja in odgovori
(7 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 23. redne seje občinskega sveta.
Svetniki na zapisnik 23. redne seje niso imeli pripomb in so sprejeli
Sklep št. 274
POTRDI SE
zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 21. aprila
2009.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog za zvišanje cene pomoči na domu
Dom starejših občanov Novo mesto je na Občino posredoval predlog in strukturo izračuna
cene za storitev pomoč družini na domu ter število uporabnikov, ki potrebujejo navedeno
pomoč 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 skladno s na predhodni seji sprejetim sklepom
občinskega sveta predstavila direktorica Doma starejših občanov Novo mesto (v nadaljevanju
DSO NM), ga. Milena Dular. Ta je povedala, da DSO NM izvaja pomoč na domu za 7 občin,
da je bilo lani opravljenih 1200 ur pomoči za našo občino, kar je relativno velik obseg, ki se je
v letu 2008 povečal in sicer nega za 60 %, dostava hrane pa na 73 %. V nadaljevanju je
podrobno predstavila način oz. strukturo izračuna cene pomoči na domu in poudarila, da glede
na to, da sedaj ta cena vsebuje vse elemente, tj. oskrbo in stroške vodenja, je le-ta glede na
lani celo za 0,2 % nižja in ne vsebuje nobenega dobička.
V razpravi, ki je sledila, je g. Jordan poudaril, da v teh težkih časih, ko gospodarske družbe
propadajo, ne bi smeli dovoliti povišanja cene in bi morali poiskati notranje rezerve. Poudaril
je, da ni proti pravicam občanov in jim je treba pomagati, a bo denarja za tovrstne inštitucije
zmanjkalo, če ga tudi v gospodarstvu ne bo. G. Zupančič je menil, da bi s tem, ko se je število
oskrbovancev povečalo, kar se navaja kot glavni razlog za povečanje cene oskrbe, morala
cena na enoto padati in ne rasti, enakega menjanja je bila tudi svetnica ga. Majcnova.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 275
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme besedilo predloga sklepa o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s 1.6.2009 v Občini
Šmarješke Toplice.
(6 ZA, 0 PROTI)

K 4. točki
Predlog za podelitev priznanj in nagrad Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Uvodoma je županja povedala, da je Občina Šmarješke Toplice v glasilu Razgledi v mesecu
marcu 2009 objavila razpis za podelitev priznaj in nagrad Občine za leto 2009 in v razpisnem
roku prejela 3 predloge, ki jih je komisija za priznanja in nagrade občine dne 13.5.2009
komisijsko odprla in predsednika ga. Pavliča pozvala, da prisotnim poda poročilo komisije.

Ta je povedal, da so člani komisije odprli vse tri kuverte in pregledali predloge. Prisotni so
ugotovili, da vsi trije predlogi izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu za zbiranje predlogov.
V nadaljevanju je
Toplice, in sicer:
-

ga. Bojana Medle predstavila priznanja in nagrade Občine Šmarješke
Naziv častni občan Občine Šmarješke Toplice
Nagrada Občine Šmarješke Toplice
Priznanje Občine Šmarješke Toplice.

Županja je v nadaljevanju pojasnila svoje mnenje, ki ga je podala glede predlogov in je bilo
svetnikom posredovano v gradivu. Povedala je, da je ga. Pavlin Marijo DPŽ Šmarjeta
predlagalo za dobitnico priznanja Občine Šmarješke Toplice in podala tudi svoje pozitivno
mnenje k podelitvi tega občinskega priznanja. Za podelitev naziva častnega občana Občine je
prispel en predlog, za katerega je županja mnenja, da ne upošteva vseh kriterijev razpisa, zato
je predlagala, da se v letu 2009 Naziv častnega občana Občine ne podeli; za nagrado občine
je prav tako prispel en predlog, za katerega je menila, da bi razvrednotil sistem meril za
podeljevanje nagrad in k predlogu ni podala pozitivnega mnenja. Povedala pa je, da imamo v
proračunu 2009 rezervirano 500 EUR za nagrado in bi v kolikor bi se strinjal občinski svet ga.
Pavlinovi lahko podelili nagrado namesto priznanja.
G. Novak Jože je predlagal, da se denarna nagrada ga. Pavlin podeli in o tem obvesti
predlagatelja. S tem so se strinjali tudi ostali svetniki.
Svetniki so sprejeli
Sklep št. 276
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Predloge komisije za priznanje in
nagrade Občine Šmarješke Toplice za podelitev priznanj in nagrad Občine Šmarješke
Toplice za leto 2009 in potrjuje, da se Nagrada Občine Šmarješke Toplice podeli ga.
Mariji Pavlin.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 5. točki
Predlog zaključnega računa in poslovnega poročila za Osnovno šolo Šmarjeta za
leto 2008
Županja je uvodoma pojasnila, da je Občina kot ustanoviteljica Zavoda oz. Osnovne šole
Šmarjeta dolžna občinski svet seznaniti s poslovnim poročilom tega javnega zavoda in k
besedi povabila ravnateljico šole, ga. Nevenko Lahne.
Ga. Lahne je povedala, da je poročilo že obravnaval svet šole, dne 26.2.2009 in tudi svet
staršev in ga potrdil.
V nadaljevanju je podrobneje predstavila povzetek poslovnega poročila, ki so ga svetniki
prejeli v gradivu k tej točki in sicer dolgoročne cilje iz zastavljenega programa dela in razvoja

oz. področnih strategij in nacionalnih programov, kratkoročne cilje, kazalnike učinkovitosti
šolanja, projektno delo. Predstavila je sodelovanje šole s širšo javnostjo, podala oceno
delovanja sistema notranjega nadzora ter pojasnila bilanco stanja za leto 2008 ter analizo
prihodkov in odhodkov.
Svetniki na podano poročilo niso imeli pripomb in so sprejeli
Sklep št. 277
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z Zaključnim računom in
poslovnim poročilo Osnovne šole Šmarjeta za leto 2008.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 6. točki
Predlog sklepa o menjavi zemljišč
Na Občino se je obrnil gospod Mario Brumat, ki je lastnik opuščene kmetije v občini z željo
po sklenitvi menjalne pogodbe za prestavitev javne poti. Ga. Hočevar je pojasnila, da
namerava g. Brumat na tem prostoru urediti ekološko kmetijo. Sam je že naročil razmejitev,
ki jo bo tudi plačal. Pravni svetovalec je priporočil pripravo predpogodbe, ki bo osnova za
izvedbo oz. izgradnjo nove ceste, ki jo bo g. Brumat uredil v makedamski izvedbi, menjalno
pogodbo pa bomo pripravili in jo podpisali šele, ko bo ugotovljeno, da je nova cesta umeščena
v prostor skladno z zahtevami iz predpogodbe, kar se bo ugotavljalo na kraju samem. Županja
je povedala, da bo v ta namen imenovala komisijo, v kateri bo sodeloval tudi podžupan.
V razpravi, ki je sledila, je g. Anderlič opozoril, da je nekaj občanov izrazilo bojazen, da bo
nova cesta daljša in strmejša, torej manj primerna od sedanje in predlagal, da je treba postaviti
zahtevo, da bo cesta primerno umeščena v prostor. G. Zupančič je povedal, da iniciativo
podpira, a ne na škodo lokalnega prebivalstva.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 278
Občinski svet soglaša s sklenitvijo menjalne predpogodbe med stranko g. Mariom
Brumatom in Občino Šmarješke Toplice za zamenjavo dela občinskega zemljišča parc.
št. 2781, k.o. Zbure (del v izmeri 853 m2, trenutno v naravi javna pot) , za zemljišča
parc. št. 54/30 in 54/33 ter 54/34, vse k.o. Zbure (v skupni izmeri 903 m2).
(7 ZA, 0 PROTI)

Sklep št. 279
Takoj, ko pristojni občinski nadzorni organ potrdi, da je g. Mario Brumat ustrezno
izvedel novo cesto po parcelah, ki jih daje v menjavo, bo občinski svet pri predvideni
novo nastali občinski parc. št. 2781/2 v izmeri 853 m2, k.o. Zbure, ukinil status javnega
dobra.
(7 ZA, 0 PROTI)
Sklep št. 280
V roku 8 dni po ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2781/2, k.o. Zbure, Občina
Šmarješke Toplice sklene glavno menjalno pogodbo, s katero pridobi v last parc. št.
54/30, 54/33 in 54/34, vse k.o. Zbure.
(7 ZA, 0 PROTI)
Sklep št. 281
Po vpisu lastninske pravice na parc. Št. 54/30, 54/33 in 54/34, vse k.o. Zbure, v korist
Občine Šmarješke Toplice, bo občinski svet na predlog županje lahko določil na teh
parcelah status grajenega javnega dobra.
(7 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Razno
7. V vprašanja in pobude:
7.1. Občinski praznik
Županja je povedala, da bodo v času od 10. do 15. junija 2009 v Občini v sklopu praznovanja
občinskega praznika potekale razne aktivnosti in vse svetnike še posebej pozvala, da se
udeležijo slavnostne seje občinskega sveta.
.
7.2. Izvajanje aktivnosti na posameznih projektih
G. Anderlič je povedal, da je z odhodom g. Černeta konec marca na tem področju nastala
kadrovska vrzel, ki jo je treba nujno zapolniti. V nadaljevanju je prisotne seznanil, da v
Družinski vasi poteka sanacija meteorne vode in izgradnja pločnika v Zg. delu Družinske
vasi, na pobudo g. Petroviča, ki jo je dal pred časom, je bila postavljena zaščitna ograja v
nevarnem ovinku pri Mevcih, prav tako bo ograja postavljena tudi v Dolu čez potoček, dela za
sanacijo pešpoti na predlog g. Rafka Zupana se bodo začela.

Županja je povedala, da bo na naslednji junijski seji Acer podal poročilo o izvajanju
aktivnosti na pripravi OPN, na projektu Pokopališče Bela Cerkev aktivnosti tečejo, v kratkem
pričakujemo še drugo soglasje od g. župnika v Beli Cerkvi in nato gremo v objavo javnega
naročila na EU portalu, predvidoma poleti se že lahko prične z deli.
Na projektu Hidravlične izboljšave imamo težave s pridobivanjem služnosti, zato bomo za to
delo najeli zunanjega izvajalca.
Tečejo aktivnosti na projektu obvoznica oz. rekonstrukcija ceste Šmarjeta – Šmarješke
Toplice, sestanek z g. Fickom iz DRSC je predviden za naslednji dan.
Investicija v dom v Šmarjeti – županje je pojasnila, da je bilo že meseca marca predstavnikom
PGD Šmarjeta naročeno, da na občino dostavijo projektno dokumentacijo, brez katere ne
moremo pripraviti pogodbe med PGD Šmarjeta in Občino ter se prijaviti na razpis. Do dneva
seje vse dokumentacije gasilci na občino še niso dostavili.
7.3. Varnost v Občini
G. Pavlič je izpostavil vprašanje varnosti v občini, saj se je število kaznivih dejanja v zadnjem
času zelo povečalo, pričakuje poročilo policije, kako deluje medobčinski inšpektorat?
Županja je povedala, da je imela sestanek z g. Obranom, načelnikom policije Novo mesto,
15.5. pa tudi sestanek z direktorjem g. Olajem, kjer je dobila informacije, da policija preiskuje
na terenu in da so nekaj vlomilcev že tudi odkrili. Povedala je še, da bomo na sejo
občinskega sveta povabili predstavnika policije, da bo podal poročilo.
Povedala je tudi, da redarska služba Medobčinskega inšpektorata že deluje tudi na terenu naše
občine, vsak teden je predstavnica en dan v naši občini, nenapovedano. V prvi fazi naj bi ta
služba bolj opozarjala na nepravilnosti, ko pa bodo sprejeti tudi vsi potrebni zakonski akti,
bodo sledile tudi sankcije.
7.4. Vzdrževalna dela na infrastrukturi
G. Zupančič je opozoril na poškodbo cestišča pri kmetiji g. Vovka v Šmarjeti, g. Novak je
ponovno izpostavil vprašanje glede ureditve mulde, ga. Majcen je predlagala, naj se robniki v
krožišču Kronovo pobarvajo belo črno, tako kot so to uredili v Novem mestu.
7.5. Rebalans proračuna
G. Zupančič je predlagal, da se na naslednji seji občinskega sveta obravnava poročilo
izvajanja proračuna, izdelano v številkah in opremljeno s tekstom. Ga. Stopar je pojasnila, da
pripravlja rebalans za prvih 5 mesecev, na septembrski seji pa bo podano polletno poročilo.
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.
Štev.: 032-0007/2009-7
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc, lr.

