OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 29. septembra 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 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:
Pavel Zupančič, Jože Novak, Renata Majcen, Ivan Jordan, Aleksander Pavlič, Franci Anderlič, Franci
Novak, Franc Gregorčič, Aleksander Durič, Vladimir Petrovič, mag. Marjan Hribar.
b) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU,
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Damjana Stopar, finančnica OU,
Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Alenka Pajk, svetovalka za turizem, kmetijstvo in gospodarstvo,
Tomaž Ramovš, svetovalec pripravnik,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
ga. Claudija Jerin Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca,
g. Bernarda Zupanca, odvetniški pripravnik družbe Škerelj – Tratar,
g. Borut Likar, ABCD varnostno in poslovno svetovanje, d.o.o.,
g. Janez Obran, vodja Policijske postaje Novo mesto,
občani in predstavniki medijev.

Članica in člani občinskega sveta so gradivo za vse točke dnevnega reda prejeli z vabilom, naknadno na
seji pa še dodatno gradivo za 8. točko ter informacijo o poteku priprave OPN Občine Šmarješke Toplice.
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 26. redne seje občinskega sveta.
Mag. Hribar je predlagal, da po pregledu oz. obravnavi prvih štirih točk dnevnega reda člani občinskega
sveta obravnavajo 8. točko predlaganega dnevnega reda, to je informacija o problematiki urejanja
prometa na državni cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje Kronovo – Draga zaradi prisotnosti občanov.
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Županja je pojasnila, da so pri posameznih točkah dnevnega reda na sejo vabljeni poročevalci oz. gostje
ob določenih urah in predlagala, da člani občinskega sveta iz tega razloga potrdijo predlagani dnevni red.
Mag. Hribar je predlog za spremembo predlaganega dnevnega reda umaknil, zato je županja prvotni
predlog dnevnega reda dala na glasovanje.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 288
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta;
Potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta;
Potrditev zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta;
Pogodba o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca;
Občinski program varnosti Občine Šmarješke Toplice;
Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice;
Informacija o problematiki urejanja prometa na državni cesti R2-448/1514 na odseku
Dolenje Kronovo – Draga;
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009;
Ugotovitev prenehanja mandata zaradi odstopnih izjav članov delovnih teles in predlog za
imenovanje novih članov;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno;
(11 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta

Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 25. redne seje občinskega sveta.
Mag. Hribar in g. Petrovič sta na zapisnik podala pripombo, da sklep št. 285 v zapisniku ni zapisan tako,
kot je bil sprejet. Podan je bil predlog, da se pravilnost zapisa sklepa preveri s poslušanjem posnetka 25.
redne seje in zapisnik v tem delu ustrezno popravi.
K 3. točki
Potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta. Svetniki na
zapisnik 5. dopisne seje niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
Sklep št. 289
POTRDI SE
zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice dne 7. in 8. julija 2009.
(11 ZA, 0 PROTI)
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K 4. točki
Potrditev zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta. Svetniki na
zapisnik 6. dopisne seje niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
Sklep št. 290
POTRDI SE
zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice dne 2. do 4. septembra 2009.
K 5. točki
Pogodba o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je pristopila k pomembni nalogi, in sicer k sklenitvi skupnega
dogovora o izvajanju knjižnične dejavnosti na območju njene pristojnosti. Županja je k besedi povabila
direktorico knjižnice, gospo Claudijo Jerin Mestnik in odvetniškega pripravnika družbe Škerelj – Tratar,
g. Bernarda Zupanca, da pojasnita vsebino pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti. G. Zupanc je
poudaril zakonsko določilo, da mora vsaka občina zagotoviti občanom možnost koriščenja knjižnične
dejavnosti, in sicer tako, da ustanovi svojo knjižnico ali pa se vključi v lokalno v mrežo oz. preko
Bibliobusa, za kar se je odločila tudi naša občina in v nadaljevanju podrobno predstavil posamezne člene
pogodbe ter poudaril osnovni namen pogodbe, to je zagotavljati transparentnost, kontinuirano izvajanje
knjižnične dejavnosti in pravičnejšo delitev stroškov po ključu, ki ga predpisuje zakonodaja, to je število
prebivalcev v občini.
V razpravi, ki je sledila, so svetniki mag. Hribar, g. Novak, g. Zupančič izpostavili predvsem vprašanje
oblike organiziranja knjižnične dejavnosti v naši občini ter vprašanje financiranja, oz. ali bo našo občino
po predlagani pogodbi financiranje te dejavnosti stalo več kot do sedaj. Glede na to, da do sedaj veljavna
pogodba financiranja knjižnične dejavnosti ni opredeljevala skladno z zakonodajo in zato nekatere občine
svojih finančnih obveznosti niso izpolnjevale, bo v prihodnje po tem predlaganem modelu našo občino
financiranje knjižnične dejavnosti na letni ravni stalo približno 10.000 € več kot do sedaj. Mag. Hribar je
izpostavil tudi vprašanje imenovanja predstavnice občine v komisijo, ki bo vršila nadzor nad izvajanjem
primarne dejavnosti po predlagani pogodbi in menil, da imenovanje pred podpisom pogodbe ni ustrezno.
Direktorica OU, ga. Pozderec je povedala, da je bila za sodelovanje kot predstavnica občine v
pripravljalni fazi nastajanja pogodbe imenovana ga. Hočevar Martina in dodala, da bo postopek
imenovanja predstavnika občine v komisijo ponovno stekel, ko bodo vse občine, ki se bodo vključile v
mrežo, predlagano pogodbo podpisale, za kar bo rok, ki je sedaj določen na 30.9.2009, podaljšan.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 291
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o potrditvi predloga pogodbe o
zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ter pooblašča
županjo za podpis pogodbe, s tem, da se v 25. členu pogodbe uskladi rok za podpis pogodbe, ki se
ustrezno podaljša.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Občinski program varnosti Občine Šmarješke Toplice
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu občinski svet sprejema Občinski program varnosti, ki
vsebuje temeljna izhodišča za izvajanje operativnih nalog občinskih redarjev na terenu. Glede na to, da je
medobčinski inšpektorat ustanovljen in izvaja naloge, potrebujemo tudi predlagani program, ki so ga
svetniki dobili z gradivom in h kateremu je podala mnenje tudi Policija.
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Program varnosti je prisotnim predstavil g. Borut Likar, ki je ga tudi izdelal in povedal, da le-ta sloni na
Zakonu o občinskem redarstvu in Smernicah o občinskem programu varnosti. Poudaril je, da je osnovni
namen občinskega programa varnosti spodbuditi vse dejavnike v občini, ki vplivajo na raven varnosti, k
zagotavljanju stanja, da se občani počutijo bolj varne ter da se izpeljejo aktivnosti sprejemanja določenih
odlokov z definiranjem nalog in pooblastili za boljšo učinkovitost redarske službe.
V razpravi, ki je sledila, je g. Petroviča zanimalo ali program predvideva ukrepanje v primeru razlivanja
gnojnice in kurjenja v naravi. G. Likar je pojasnil, da Občinski program varnosti zajema področje
varovanja naravnega spomeniškega varstva, konkretno pa je treba izpostavljeno problematiko urediti z
ustreznim odlokom. G. Zupančič in g. Novak sta opozorila na napako na 48. strani pri navajanje pristojne
občine za pritožbe (navedena je Občina Šentjernej) ter na 31. strani na izraz »mestno redarstvo« namesto
»medobčinsko«, kar naj se ustrezno popravi.
Drugih pripomb na podani predlog Občinskega programa varnosti ni bilo, zato so svetniki sprejeli
Sklep št. 292
Na podlagi 1. Odstavka 6. Člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, št. 139/2006) in
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Ur. list RS, št. 21/2007) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na predlog županje in na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve RS, št.
2214-30/2009/3 (3J691-02) z dne 6.9.2009, sprejel Občinski program varnosti Občine Šmarješke
Toplice s predlaganimi popravki.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki
Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice
Županja je povedala, da je občina pri Policijski postaji Novo mesto naročila oceno stanja varnosti za prvih
osem mesecev letošnjega leta, ki jo je svetnikom predstavil g. Janez Obran, vodja Policijske postaje Novo
mesto, ki je povedal, da Informacija o stanju varnosti na območju naše občine zajema področje
kriminalitete, javnega reda in miru in prometno varnost. Statistični podatki kažejo, da se je stanje varnosti
v prvih osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani izboljšalo in da so občani in
občanke naše občine v tem obdobju uživali primerno stopnjo varnosti. G. Obran je še poudaril, da je
skupna kvota raziskanosti visoko nad slovenskim povprečjem, gledano na celotno obravnavano strukturo
kaznivih dejanj.
V razpravi, ki je sledila, je mag. Hribar izpostavil vprašanje črpanja finančnih sredstev iz državnega
proračuna za projekt krožišče. Županja je povedala, da projekt s strani pristojnih služb DRSC in DDC
zaradi recesije ni bil potrjen in bodo sredstva razporejena za druge državne projekte; g. Gregorčič je
povedal, da je v Šmarjeti kritična točka pri pokopališču, kjer ni javne razsvetljave in je tam zato veliko
vlomov, ga. Majcen pa je zanimalo ali imajo na Policiji podatke o tujcih, ki se nahajajo v občini zaradi
dela (gradbinci, ipd…). G. Obran je pojasnil, da so vlomi razpršeni po celotni občini in kjer ni javne
razsvetljave, je problem še večji; tujci, ki imajo urejeno začasno bivališče, se lahko prosto gibljejo,
Policija pa razpolaga tudi s podatki o tujcih iz tretjih držav.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 293
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z vsebino Poročila o splošni varnosti na
območju občine Šmarješke Toplice v letu 2009.
(11 ZA, 0 PROTI)
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K 8. točki
Informacija o problematiki urejanja prometa na državni cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje
Kronovo – Draga
Informacijo o problematiki urejanja prometa na državni cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje Kronovo –
Draga je vsem prisotnim podala županja. Povedala je, da gre za cesto, ki je bila v mesecu marcu
letošnjega leta iz občinske prekategorizirana v državno drugega reda in občina samovoljno v zvezi z
urejanjem prometne signalizacije na tej cesti ne sme ukrepati. V nadaljevanju je županja kronološko
povzela dogajanja oz. aktivnosti, ki so bile s strani občine izvedene z namenom ureditve nastale
problematike, to je izrednega povečanja obsega tovornega prometa na tej cesti, kar je posledica
odstranitve prometnih znakov s prepovedjo prometa za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena
masa presega sedem ton, ki jih je občina dala odstraniti po posredovanju pristojnega inšpektorja, ker je
kršila zakon o varnosti cestnega prometa.
Tako povečan obseg tovornega prometa je izredno poslabšal kvaliteto življenja občanov, ki živijo ob tej
cesti, ogrožena je njihova varnost, prav tako pa je ogroženo tudi njihovo materialno premoženje
(poškodovane so nekatere hiše), zato so se z namenom čimprejšnje rešitve nastale situacije obrnili po
pomoč k svetnikom. Svetniška skupina za razvoj Občine Šmarješke Toplice je županji predlagala sklic
izredne seje občinskega sveta, na kateri bi naj obravnavali izpostavljeno problematiko. Županja je
pojasnila, da za to v skladu s 1. odstavkom 31. člena Poslovnika občinskega sveta ni bilo potrebe, saj so
aktivnosti za rešitev nastale problematike v teku, kar je razvidno tudi iz prilog, ki so jih svetniki prejeli
skupaj z gradivom k tej točki dnevnega reda, prav tako pa je bil predlagateljem sklica izredne seje
občinskega sveta pisno posredovan odgovor, v katerem so navedeni naslednji razlogi, da seja ni bila
sklicana:
- aktivno reševanje problematike v skladu z zakonodajo in pristojnostmi,
- samo teden dni oz. majhen časovni razmik po poslovniških rokih med redno sejo in predlogom sklica
izredne seje,
- na redni seji bosta prisotna tudi predstavnika Policijske uprave Novo mesto, ki bosta lahko podala
dodatne informacije glede urejanja te problematike oz. obrazložitev glede prometne varnosti v občini, ki
je tudi sicer na dnevnem redu seje.
Županja je še povedala, da je Občina s strani pristojnih državnih institucij prejela informacijo, da bodo
pred postavitvijo ustrezne prometne signalizacije na omenjenem odseku ceste izvajali Oceno državne
ceste R2-448/1514. Le-ta se bo izvajala v okviru izvedbe ustreznih meritev v Sektorju za kakovost,
tehnologijo in razvoj, ki deluje v okviru službe DDC svetovanje, inženiring d.o.o., v tednu od 21. do 25.
septembra 2009. Po opravljenih meritvah, štetju prometa in izvedenih analizah glede potrebnosti uvedbe
prepovedi prometa vozil z ozirom na osno obremenitev po kriteriju neustrezne nosilnosti voziščne
konstrukcije in vizualne ocene stanja vozišča bodo v strokovni službi DDC-ja pripravili predlog
postavitve ustrezne prometne signalizacije.
V razpravi, ki je sledila, je mag. Hribar menil, da gre za izredno pomembno problematiko, ki bi jo nujno
bilo treba reševati in je zato nedopustno, da izredna seja občinskega sveta ni bila sklicana. Povedal je, da
je zgrožen nad zapisom v Dolenjskem listu, da gre za nabiranje političnih točk in se vprašal, če se
svetnikom odreka komuniciranje z občani. Menil je, da bi občina promet na tej cesti lahko omejila, ko je
bila cesta še občinska, na kar so opozarjali tudi občani.
V nadaljevanju je direktorica OU, ga. Pozderec povedala, da na Občini nismo vsebinsko odrekali
pomembnosti teme za sklic izredne seje občinskega sveta, saj se problematiko ves čas aktivno rešuje, da
pa sklic izredne seje ni bil smiseln glede na poslovniški rok za sklic redne seje (teden dni) in dejstvo, da je
na tej (redni) seji prisoten tudi predstavnik Policije Novo mesto, ki bo tudi v zvezi s to problematiko
podal mnenje.
V nadaljevanju je g. Gregorčič menil, da gre za podtikanje politikanstva in da je takšen način dela rdeča
nit tega mandata, ki se kaže tudi v drugih primerih, kot je obvoznica Šmarjeta, koncesija za zdravstveno
dejavnost, ipd.. G. Petrovič je menil, da teče pogovor o formalnostih, dejansko pa gre za nasilje nad
občani, zato bi izredna seja o tej pereči temi morala biti in se vprašal ali potrebujemo koga mrtvega, da se
bo kaj naredilo?
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V nadaljevanju je g. Obran, vodja Policijske postaje Novo mesto povedal, da je izpostavljena
problematike res preča in je Policija z njo seznanjena, a ta lahko ukrepa le na podlagi veljavne
zakonodaje. Povedal je še, da je bilo tudi s strani Policije DRSC posredovano mnenje glede obremenitve
tega okolja (čeprav niso za to pristojni) in da je tudi njim v interesu, da se problem čim prej reši. Poudaril
je, da z županjo na to temo nenehno sodelujeta.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 294
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z informacijo o urejanju prometa na državni
cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje Kronovo – Draga.
(11 ZA, 0 PROTI)
Sklep št. 295
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je sprejel sklep, da DRSC v najkrajšem možnem času, po
izvedenih meritvah in analizah ocene stanja vozišča v spodnji Družinski vasi oz. najkasneje do
20.10.2009 na državni cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje Kronovo – Draga postavi ustrezno
prometno signalizacijo.
11 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
Skladno s 63. členom zakona o javnih financah je županja dolžna občinskemu svetu poročati o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 je prisotnim predstavila
ga. Stopar Damjana in sicer najprej splošni del proračuna, bilanco prihodkov in odhodkov in posebni del
proračuna za leto 2009. Na koncu je povzela ugotovitve in predloge potrebnih ukrepov, in sicer:
• Proračun v prvi polovici leta ni realiziran v predvideni višini (razlog je pozen sprejem proračuna
in začasno financiranje v mesecu januarju in februarju);
• S strani prihodkov bo občina pridobila nepovratna sredstva državnega proračuna v drugi polovici
leta 2009;
• V drugi polovici leta 2009 bodo pridobljena tudi sredstva iz naslova delitvene bilance;
• Glavnina investicij (projekti so v izdelavi – nekateri že izdelani) se bo izvajala v drugi polovici
leta, kar pomeni, da bodo situacije oz. računi izstavljeni po opravljeni storitvi; rok za plačila je
po zakonu o izvrševanju proračuna 60 dni, kar pomeni, da bo zapadlost plačil konec leta 2009,
nekaterih pa v začetku leta 2010;
• Tudi na cestnem področju bo realizacija zaradi večjih del v poletnem času in rokov plačil višja v
drugi polovici leta;
• Področje rednega delovanja občine je realizirano 50 %,
• Z rednim delovanjem občine in občinske uprave se bodo v drugi polovici leta pojavili dodatni
odhodki oz. prerazporeditve med proračunskimi postavkami in razčlenitev posameznih kontov v
okviru že določene proračunske postavke (rebalans).
V nadaljevanju je županja povedala, da je realizacija proračuna konec meseca septembra precej drugačna,
saj so se nekateri projekti začeli izvajati z zamikom (Pokopališče v Beli Cerkvi, Osnovna Šola Šmarjeta,
Cesta Slape Klevevž) in bodo tako tudi finančne obveznosti zapadle v plačilo kasneje (60 dnevni plačilni
rok).
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič izpostavil, da je obravnavanje polletnega poročila o izvajanju
proračuna konec meseca septembra neažurno. Menil je, da je letošnji proračun na področju planiranja
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investicij prepoln, ni državnega denarja zato bo na strani prihodkov 30 % primanjkljaj in bo potrebno čim
prej sprejeti rebalans proračuna.
Županja je ponovno poudarila, da se je v minulih mesecih delalo predvsem na pridobivanju investicijske
dokumentacije in da se bodo investicije pričele izvajati šele sedaj (nekatere prav zdaj Pokopališče Bela
Cerkev, Cesta Slape Klevevž).
V nadaljevanju sta g. Gregorčič in g. Petrovič izpostavila vprašanje transparentnosti priprave OPN občine
glede na vsebino in menila, da so svetniki seznanjeni o poteku postopka (procesu), ne pa tudi o vsebini.
Sedaj bodo postavljeni pred dejstvo, morali pa bi sodelovati pri nastajanju tega, za razvoj občine tako
pomembnega dokumenta.
G. Hribar je menil, da bi bilo treba program športa za naslednje leto zastaviti drugače, ne le na rekreativni
dejavnosti in to predvideti v proračunu; g. Gregorčiča je zanimalo, kdaj bo Gasilsko društvo Šmarjeta
prejelo sredstva v višini 40.000 € za dokončanje večnamenskega objekta v Šmarjeti. Županja je povedala,
da je pogodba o sofinanciranju izgradnje večnamenskega objekta za društveno dejavnost na podlagi
izvedenega javnega razpisa podpisana, prav tako pogodba o uporabi prostorov večnamenskega objekta
PGD Šmarjeta in bo realizirano tudi plačilo.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
Sklep št. 296
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Šmarješke Toplice v prvem polletju leta 2009.
(11 ZA, 0 PROTI)
K 10. točki
Ugotovitev prenehanja mandata zaradi odstopnih izjav članov delovnih teles in predlog za
imenovanje novih članov
Županja je pojasnila, da so odstopne izjave podali nekateri člani delovnih teles. Prenehanje mandata mora
ugotoviti občinski svet in zaradi tega dejstva imenovati nove člane.
V nadaljevanju je direktorica OU podala informacijo o statutarni in poslovniški pravni podlagi, ki daje
možnost odstopa in imenovanje članov v delovna telesa ter predlagala, da občinski svet najprej obravnava
podane odstopne izjave članov delovnih teles in nato naj sledi glasovanje o novih predlogih, pred tem pa
pozvala predsednika KVIAZ-a g. Petroviča, da poda informacijo o stališčih komisije za volitve in
imenovanja na podane odstopne izjave in predloge novih članov. G. Petrovič je povedal, da je KVIAZ vse
odstopne izjave in nove predloge, ki so posredovani svetnikom v obravnavo in odločanje, obravnaval na
svoji seji in sprejel stališče, da mora g. Tratar Branko, v primeru, da bo izvoljen za predsednika
nadzornega odbora, za kar je podal pristopno izjavo, odstopiti od drugih funkcij, vezanih na izvajanje
nalog za Občino Šmarješke Toplice.
V nadaljevanju je direktorica UO povedala, da so odstopne izjave podali:
- Hribar Tatjana – iz nadzornega odbora,
- Selak Peter – iz odbora za razvoj,
- Petrovič Jernej – iz uredniškega odbora,
- Pavlič Mitja – iz uredniškega odbora.
Razprave o odstopnih izjavah ni bilo, zato so svetniki sprejeli
Sklep št. 297
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice ugotavlja prenehanje mandata za naslednje osebe:

7

-ga. Hribar Tatjano, Družinska vas 30 a, 8220 Šmarješke Toplice – iz nadzornega odbora,
-g. Selak Petra, Vinica 9, 8220 Šmarješke Toplice – iz odbora za razvoj,
-g. Petrovič Jerneja, Šmarješke Toplice 187, 8220 Šmarješke Toplice – iz uredniškega
odbora in
-g. Pavlič Mitje, Šmarjeta 15a, 8220 Šmarješke Toplice – iz uredniškega odbora.
(11 ZA, 0 PROTI)
Komisija za volitve in imenovanja je na seji obravnavala dve pristopni izjavi za člane nadzornega odbora,
in sicer Katje Kuhelj Gorjanec in Branka Tratarja in bila pri glasovanju izenačena.
Svetniki so z glasovanjem tako, da je vsak član občinskega sveta glasoval samo enkrat, izglasovali:
-

za ga. Katjo Kuhelj Gorjanec
za g. Branka Tratarja

4 glasovi ZA
6 glasov ZA

in sprejeli
Sklep št. 298
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice za člana Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice
imenuje gospoda Branka Tratarja, pod pogojem, da poda izstopno izjavo iz članstva v VO
Družinska vas - Kronovo. Članstvo v Nadzornem odboru Občine Šmarješke Toplice mu začne teči,
ko za Občino opravi nadzor nad gradnjo kuhinje v OŠ Šmarjeta po pogodbi o nadzoru, ki jo ima
Občina sklenjeno z njim za to investicijo.
(6 ZA)
Sledila je obravnava dveh pristopnih izjav za člana odbora za razvoj, g. Ivana Blažiča in g. Romana
Košaleta; oba predloga je obravnaval tudi KVIAZ in soglasno sprejel sklep, da se občinskemu svetu
predlaga v potrditev za člana odbora za razvoj g. Ivana Blažiča.
Člani občinskega sveta so sprejeli
Sklep št. 299
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice za člana odbora za razvoj imenuje g. Ivana Blažiča,
Čelevec 3, 8220 Šmarješke Toplice.
(9 ZA)
Občinska uprava bo pozvala člane občinskega sveta k oddaji predlogov za nova člana uredniškega odbora
na podlagi prenehanja mandata dveh dosedanjih članov.
K 11. točki
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. Dolenja vas – pri gostilni Pri Dediju – g. Novak je predlagal, naj se zariše cestišče in parkirišča.
2. Vinji vrh – pri Blažiču – prekop ceste zaradi urejanja telekomunikacij; g. Novak predlagal, da se
položijo tudi cevi za vodovod.
3. Obvoznica Šmarjeta – g. Gregorčič predlagal, naj bo na naslednji seji občinskega sveta podana
podrobna informacija o poteku napredovanja tega projekta.
4. Avtobusne postaje – g. Petrovič je predlagal zamenjavo oz. ureditev avtobusne postaje pri
Prinovcu, ker je ta nevarna in se bo podrla, prav tako tudi v Dol. Toplicah, v katero se je nekdo
pred letom zaletel ter postaja v smeri Gregorčiča.
5. Mag. Hribar – opozoril na hudo in perečo problematiko, ki se nanaša na gradbeno parcelo ob
vstopu v Šmarješke Toplice pod zdraviliško zgradbo; lastniki stanovanj v večstanovanjski zgradbi
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o prodaji niso bili obveščeni (ali je bila prodaja objavljena na oglasni deski?); več kot 40 let je
veljal tu 30 m zeleni pas, kdaj je bil zazidalni načrt spremenjen, saj je bilo novemu lastniku
22.9.2009 s strani Upravne enote Novo mesto izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjskega objekta; ustanovljena je civilna iniciativa zaradi izdanega gradbenega dovoljenja
– zanima jih, zakaj ni Občina pravočasno reagirala v priglasitvi udeležbe v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja.
6. Lopatec – Vinji vrh – kdaj bo obnovil cesto, ki je bila poškodovana ob gradnji njegove zidanice.
Tomaž Ramovš je pojasnil, da ima rok 14 dni, o čemer je bil g. Lopatec z dopisom obveščen prav
na dan seje in bo predstavnik občine stanje glede sanacije na terenu preveril.
K 12. točki
G. Bajuk je prisotne seznanil s potekom priprave OPN v Občini Šmarješke Toplice in povedal, da je bilo
okoljsko poročilo skupaj z obveznim Dodatkom za varovana območja in njuna Revizija ter dopolnjen
osnutek OPN dne 24.7.2009 oddani na MOP ARSO v presojo skladnosti Okoljskega poročila in OPN.
Dne 9.9.2009 je občina s strani MOP ARSO prejela poziv za dopolnitev okoljskega poročila, saj sta v
roku prispeli dve mnenje za dopolnitev in sicer Ministrstva za zdravje RS in Zavoda RS za varstvo
narave. Okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPN sta bila s pristojnima resorjema usklajena in
ustrezno dopolnjena in bosta v tem tednu dostavljena na MOP ARSO v ponovno pridobitev sklepa o
usklajenosti. Po pridobitvi sklepa o usklajenosti bosta Okoljsko poročilo in OPN podana v javno
razgrnitev.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Županja je predlagala, da bi bila naslednja seja občinskega sveta zaradi šolskih počitnic v torek,
20.10.2009, ob 18. uri, s čemer so se člani občinskega sveta strinjali.
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri.
Zapisnik ima devet (9) strani.
Na podlagi prvega odstavka 68. člena poslovnika se o delu na seji občinskega sveta vodijo zvočni zapisi;
v pisnem zapisniku seje se navedejo glavni poudarki posameznega govornika.
Štev.: 032-0011/2009 - 25
Datum: 12.10.2009
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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