OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 20. oktobra 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 svoj izostanek na
seji opravičil Aleksander Pavlič in da je tako na seji prisotnih 10 članov občinskega
sveta od skupno 11 ter da je občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika sklepčen in
lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Pavel Zupančič, Jože Novak, Renata Majcen, Ivan Jordan, Franci Anderlič, Franci
Novak, Franc Gregorčič, Aleksander Durič, Vladimir Petrovič, mag. Marjan Hribar
Opravičili odsotnost:
b) člani občinskega sveta: Aleksander Pavlič,
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Stane Bajuk, višji svetovalec za okolje in prostor,
Tomaž Ramovš, svetovalec pripravnik,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
Občani in predstavniki medijev.

Članica in člani občinskega sveta so gradivo za vse točke dnevnega reda, razen za 3. in
6. prejeli z vabilom, naknadno 14.10.2009 po pošti dodatno gradivo k 2., 3., 5., 6. in 8.
točki dnevnega reda, na seji pa še dodatno gradivo za 8. točko dnevnega reda.
K 1. točki
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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 27. redne seje občinskega sveta, s
predlagano dodatno novo 8. točko dnevnega reda.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 299
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta;
Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta;
Poročilo o poslovanju podjetja Cerod d.o.o. za leto 2008;
Idejna zasnova odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih vod v
Občini Šmarješke Toplice – aglomeracije;
Predstavitev delovanja Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.;
Pravilnik o denarni socialni pomoči – 1. obravnava;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno
(10 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta

Člani občinskega sveta so predlog zapisnika 25. redne seje prejeli z gradivom in
sklicem seje, naknadno pa še pisno informacijo glede ponovnega pregleda zvočnega
zapisa 25. redne seje z ugotovitvijo občinske uprave, da zapis v zapisniku ustreza
zvočnemu zapisu seje.
Na podano obrazložitev zapisnika 25. redne seje svetniki niso imeli pripomb in so
sprejeli naslednji
S k l e p št. 300
POTRDI SE
zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 17.6.
2009.
(9 ZA, 1 PROTI)
K 3. točki
Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je v roku s poslovnikom prejel zapisnik 26. redne seje občinskega sveta.
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Svetniki na zapisnik 26. redne seje niso imeli pripomb, je pa mag. Hribar menil, da so
razprave nekaterih svetnikov v zapisnikih povzete preskopo. Svetniki so soglasno
sprejeli
Sklep št. 301
POTRDI SE
zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
29.9.2009.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Poročilo o poslovanju podjetja CEROD D.O.O. za leto 2008
Poročilo o poslovanju podjetja Cerod, d.o.o. za leto 2008 je svetnikom predstavil
direktor podjetja, g. Alojz Turk.
Podjetje Cerod, d.o.o. so ustanovile Mestna občina Novo mesto, Občine Šentjernej,
Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Mirna Peč, Črnomelj, Metlika, Semič, Brežice,
Krško in Občina Sevnica, s tem, ko so njihovi občinski sveti v maju 2005 sprejeli Odlok
o ustanovitvi tega javnega podjetja. Podjetje opravlja dejavnost odlaganja ostankov
predelave in komunalnih odpadkov za širšo regijo, ki vključuje občine ustanoviteljice, pa
tudi za občine, ki so bile ustanovljene v letu 2007 (Občina Šmarješke Toplice, Straža in
Kostanjevica na Krki). Ker med matičnimi in novoustanovljenimi občinami v letu 2008 še
ni bil sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja, za omenjene občine
še ni bil izveden postopek dodelitve lastniških deležev v podjetju, je pa podjetje tekom
celega leta gospodarsko javno službo izvajalo tudi za te občine.
V nadaljevanju je g. Turk predstavil organiziranost podjetja, lastniško strukturo, podatke
o poslovanju podjetja, podatke o sprejetih odpadkih v letu 2008, izkaz poslovnega izida
ter plan investicij. G. Turk je še pojasnil, da je v Občini Šmarješke Toplice v načrtu
izgradnja čistilne naprave (vrednost investicije je 24 mio €), ki bo delno financirana iz
državnih sredstev in sredstev, zbranih iz naslova okoljskih dajatev - takse, ki naslednje
leto zapadejo, zato se bo investicija pričela izvajati predčasno.
V nadaljevanju je županja svetnike pozvala k razpravi. Mag. Hribar je izrazil
zadovoljstvo, da podjetje Cerod, d.o.o. posluje pozitivno in dobro opravlja svoje
poslanstvo. Svetniki na podano poročilo niso imeli pripomb in so sprejeli
Sklep št. 302
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom o poslovanju
podjetja CeRod, d.o.o. za leto 2008.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini
Šmarješke Toplice - aglomeracije
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Županja je k besedi povabila predstavnika podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., g.
Jakše Ljubomira, ki je prisotnim predstavil Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod v naši občini po posameznih aglomeracijah – naseljih.
Povedal, da je idejna zasnova izdelana z namenom pridobitve ocene potrebnih
investicijskih vlaganj in načina reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod na
področju aglomeracij, skladno z zahtevami Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 2017. V naslednjih letih bo treba
graditi kanalizacijo s čistilnimi napravami po kriterijih Pravilnika o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode. Aglomeracije, ki so določene z operativnim
programom, je potrebno opremiti z javno kanalizacijo do leta 2017. Idejna zasnova
prikazuje vsebinsko urejanje aglomeracij, ki so finančno ovrednotene in pomeni
usmeritev pri določanju prioritet na področju kanalizacije. S potrditvijo bodo definirana
območja urejanja ter pristop k projektiranju in izvajanju do leta 2017.
Županja je povedala, da je idejno zasnovo obravnaval tudi Odbor za razvoj na 13. redni
seji v mesecu septembru in sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga sprejem idejne
zasnove.
Svetniki so se v razpravo vključevali sproti ob predstavitvi posamezne aglomeracije.
Ob predstavitvi aglomeracije Šmarjeta je g. Novak Jože postavil vprašanje izgradnje
kanalizacije na Orešju, kjer se nahaja tudi dom za starejše občane, v katerem biva od
35 do 40 ljudi in ta objekt je zagotovo potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje.
Problem je v gostoti poseljenosti prebivalstva (50 prebivalcev na ha), ki je glavni kriterij
za oblikovanje aglomeracije, je pojasnil g. Jakše in povedal, da s tem operativnim
planom ni dokončnosti izgradnje kanalizacije v občini, da pa bo potrebno posamezne
situacije reševati z individualnimi ali skupinskimi čistilnimi napravami, financirati pa jih
bodo morali tudi investitorji, ki bodo gradili na teh območjih in občina.
G. Petrovič je povedal, da vsebine OPN sicer svetniki ne poznajo, da pa bodo proti
vsem pozidavam na Orešju, ker v planu ni čistilnih vodov in opozoril na to, da v Šmarjeti
tečejo fekalne vode po cesti, kar je za turistični kraj in tudi sicer nedopustno. Opozoril je
tudi na nespoštovanje sklepa, po katerem občinski svet določi kriterije oz. prioritete za
izdelavo posameznih projektov, ne pa Komunala ali županja in predlagal sprejem
sklepa, po katerem je treba Orešje vključiti v idejno zasnovo za izgradnjo kanalizacije v
aglomeracijo ter pristopiti k izdelavi projektov na osnovi kriterijev, ki jih bo sprejel
občinski svet in po teh kriterijih pristopiti tudi k izvajanju investicij. Županja je pojasnila,
da je pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture na
Brezovici v teku, ker sovpada z izgradnjo ceste v Šmarjeti in je smiselno, da se
istočasno v tem delu uredi tudi komunalna infrastruktura.
G. Novak je vprašal, če bi Občina Škocjan bila pripravljena v skupnem projektu
»reševati« kanalizacijo v naselju Zalog. G. Jakše je pojasnil, da je Komunala poskušala
navezati stike tudi z Občino Škocjan in zaprosila za projekt, a ga niso uspeli pridobiti.
Mag. Hribar je ponudil pomoč, da posreduje na Ministrstvu za okolje in prostor pri
naporih, da se naselje Orešje vključi v aglomeracijo. V nadaljevanju je g. Jordan
postavil vprašanje glede upravičenosti gradnje čistilne naprave v aglomeraciji Dolenje
Kronovo, Družinska vas, Bela Cerkev, glede na to, da čistilna naprava že deluje v
Šmarjeških Toplicah. G. Jakše je pojasnil, da imajo na tej čistilni napravi zakupljene
kapacitete Terme Krka in jim jih morajo zagotoviti.
Poročilo o stanju vodooskrbe in oceno potrebnih vlaganj v Občini Šmarješke Toplice je
prisotnim predstavil g. Muhič Jernej iz Komunale Novo mesto. Povedal je, da se v
Občini 96,17% prebivalstva oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda, ki je v
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upravljanju Komunale Novo mesto (21 naselij od skupno 24), iz kapnic in drugih virov
pa 3,83% prebivalstva. Število oskrbovanih prebivalcev iz javnega vodovoda je visoka,
žal pa je voda slabše kakovosti tako v mikrobiološkem kot v fizkalno-kemijskem
pogledu, zato je nujno potrebno zgraditi napravo za čiščenje pitne vode, kar je vključeno
v projekt »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske«. V nadaljevanju je predstavil omrežje v upravljanju Komunale Novo mesto,
vodovodni sistem z zajetjem Jezero, dolgoročne usmeritve in predloge investicijskih
posegov po posameznih naseljih z oceno stroškov. Glede na stanje vodooskrbe v
Občini je potrebno problematiko opredeliti na kratkoročne in dolgoročne aktivnosti.
Kratkoročno je najpomembnejše nadzirati zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost
vodoosrkbe, skrbeti za razvoj oskrbe s pitno vodo na območjih, ki še nimajo javnega
vodovoda, pospešeno obnavljati dotrajano vodovodno omrežje, objekte in opremo na
vodovodu, še posebej azbest cementne cevovode. Prioritetna naloga vsake lokalne
skupnosti je zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo in v ta namen je dolgoročno
potrebno zgraditi napravo za čiščenje pitne vode na izviru Jezero, rekonstruirati
neustrezno in dotrajano vodovodno omrežje, zgraditi nove povezovalne vode med
strateško pomembnimi vodovodnimi sistemi, zgraditi dodatne vodohranske kapacitete,
za še neoskrbovana območja zgraditi javni vodovod.
V razpravi, ki je sledila, je g. J. Novak povedal, da na Vinjem vrhu vodohrana, kot je
bilo prvotno po projektu, ki ga je še pred ustanovitvijo Občine pripravilo podjetje Topos,
žal ne bo mogoče graditi, ker je prostor sedaj pozidan s stanovanjskimi objekti in menil,
da bi prišla v poštev stolpna varianta ter opozoril na sklep občinskega sveta, po katerem
naj bi obe coni (spodnjo in zgornjo cono vodovoda Vinji vrh) gradili (položili vsaj
cevovode) istočasno, prav tako naj se istočasno izvede tudi študija za vodohran.
Mag. Hribar je izrazil zadovoljstvo, da je po treh letih prišlo do celovite predstavitve
idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih vod in potreb po vlaganjih v projekte
za vodooskrbo v Občini in vprašal, ali je bil glede izbire pripravljalca teh študij
(Komunala) izpeljan postopek javnega naročila in morda podpisana pogodba za
izvedbo del. Županja je pojasnila, da za izvedbo del pogodba še ni podpisana. Tudi g.
Zupančič je pozdravil predstavitev obeh študij, a opozoril na sklep, po katerem se naj k
izvedbi projektov v Občini pristopi celovito. Tudi g. J. Novak je pohvalil obe predstavitvi
in predlagal, da člani občinskega sveta sprejmejo sklep, da se v Idejno zasnovo
odvajanja in čiščenja odpadnih vod umesti še naselje Orešje.
V nadaljevanju je županja dala na glasovanje predlog sklepa, ali naj svetniki glasujejo o
predlogu, da se v Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih vod umesti še naselje
Orešje.
Svetniki so sprejeli
Sklep št. 303
Glasuje se o predlogu, da se v Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih
vod v Občini Šmarješke Toplice umesti tudi naselje Orešje.
(10 ZA, 0 PROTI)
in
Sklep št. 304
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z Idejno zasnovo
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice,
izdelovalca Komunala Novo mesto, september 2009, in s Poročilom o stanju
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vodooskrbe in oceni stanja potrebnih vlaganj v Občini Šmarješke Toplice,
izdelovalca Komunala Novo mesto, oktober 2009, in ju sprejema v predloženi
obliki, s tem, da se v idejno zasnovo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod v Občini Šmarješke Toplice vključi tudi zaselek Orešniki, ki je del naselja
Orešje.
(10 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki
Predstavitev delovanja Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.
Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je svetnikom posredovala direktorica, ga. Špec Potočar z
namenom seznanitve članov občinskega sveta z delovanjem in pomenom razvojnega centra.
Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju RC) je bil ustanovljen z namenom razvoja
podjetništva na Dolenjskem leta 1998 in je začel poslovati kot lokalni podjetniški center.
Kasneje je razširil področje delovanja na naloge regionalne razvojne agencije za statistično
regijo JV Slovenija, ki v ključe dvajset občin na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevsko-ribniškem
območju.
Ustanovitelji so Mestna občina Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej,
Škocjan, Žužemberk, Območna obrtna zbornica Novo mesto in Gospodarska zbornica
Slovenije.
Novi občini Straža in Šmarješke Toplice sta soustanoviteljici skladno z delitveno bilanco Mestne
občine Novo mesto. Dejavnost RC je usmerjena k razvoju mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij ter k regionalnemu razvoju, cilj je vzpostaviti podporno okolje za podjetnike in mesto za
povezovanje razvojnih partnerjev z učinkovito mrežo usposobljenih kadrov širokega profila, ki
bodo uresničevali pričakovanja regije. Vizija pa je, da dobi podjetnik vse storitve za začetek
poslovanja, delujoča podjetja pa storitve, ki jih potrebujejo pri poslovanju in rasti. Strokovni
sodelavci v RC izvajajo Garancijsko shemo za Dolenjsko, Mikrokredite za samozaposlene in
nova delovna mesta, Enotno regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko, informiranje o splošnem
podjetniškem svetovanju, registraciji podjetij in podjetnikov, program vavčerskega svetovanja,
poslovne načrte in presojo podjetniških zamisli, organizacijo izobraževanja, delavnic in prenos
dobrih praks, vodijo veliki resolucijski projekt »Gospodarsko središče JV Slovenija«, in drugo.
Na področju regionalnega razvoja RC deluje kot stičišče različnih informacij, idej, programov,
pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna partnerstva in zavezništva. Tu se pripravljajo regijski
razvojni programi, ki kandidirajo za državna in evropska razvojna sredstva in jih razvojni center
tudi izvaja.
Mag. Hribar je izrazil zadovoljstvo nad kvalitetnim in razvojno naravnanim delovanjem
Razvojnega centra Novo mesto.
V nadaljevanju so svetniki sprejeli
Sklep št. 305

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s predstavitvijo
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., pomenom njegovega delovanja in načrtom
za leto 2010.
(10 ZA, 0 PROTI)
Svetnik g. Franc Anderlič je sejo zapustil ob 20.40 uri.
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K 7. točki
Predlog Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice
Zakon o socialnem varstvu daje občini možnost, da svojim občanom, ki so se znašli v težkih
materialnih pogojih poskuša priskočiti na pomoč s finančnimi sredstvi in ublažiti njihovo trenutno
stanje. V nadaljevanju je vsebino pravilnika predstavila g. Hočevar Martina, višja svetovalka za
družbene dejavnosti v OU OŠT in izpostavila pomembnejše vsebine pravilnika, v katerem je
definirano, da so do občinske socialne pomoči upravičeni državljani Slovenije, občani občine
Šmarješke Toplice s stalnim prebivališčem, ki so trenutno materialno ogroženi ter nujno
potrebni pomoči; 4. člen pravilnika vsebuje namene, za katere občani lahko koristijo pridobljena
sredstva in višino enkratne denarne pomoči, ki znaša najmanj 70 € in največ dvakratni znesek
osnovnega zneska minimalnega dohodka (ta je trenutno 226,80 €) iz Zakona o socialnem
varstvu.
Člani občinskega sveta niso imeli pripomb na podano vsebino Pravilnika, zato se na podlagi 2.
odstavka 98. člena Pravilnika občinskega sveta združita obe obravnavi. Člani občinske sveta so
sprejeli

Sklep št. 306

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o dodeljevanju
socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice (v 1. obravnavi).
(9 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. G. Petrovič je predlagal, naj se goste poročevalce oz. razlagalce posameznih točk
dnevnega reda na sejah časovno omeji na maksimalno 10 do 15 minut na izvajalca.
2. G. Gregorčič je spomnil na sklep občinskega sveta glede preprojektiranja idejne
zasnove Obvoznice Šmarjeta, zanima ga, v kateri fazi se nahaja ta projekt oz. kako
poteka preprojektiranje. Opozoril je na »prebujanje civilne iniciative« in nezadovoljstvo
občanov.
3. Mag. Hribar je vprašal, kako potekajo aktivnosti za ureditev tovornega prometa na
državni cesti R2-448/1514 na odseku Dolenje Kronovo – Draga.
4. Mag. Hribar je opozoril na oglas Agencie, d.o.o. iz Ljubljane, ki oglašuje prodajo
nepremičnine v naši občini z navedbo v oglasu, da Občina podpira širitev naselja oz.
gradnjo na predmetni parceli in želi pojasnilo glede te navedbe.
5. G. Zupančič je obrazložil pisni predlog sklepa svetniške skupine za razvoj OŠT, ki je na
sejah občinskega sveta večkrat izrazila zahtevo, da se svetnike seznani z vsebino
občinskega prostorskega načrta, a ta zahteva ni realizirana in predlagal županji, da poda
v odločanje Občinskemu svetu naslednji sklep:
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice ugotavlja, da ni bil kvalitetno seznanjen z
vsebino predloga prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice. Iz tega razloga
Občinski svet obvezuje županjo, da do naslednje seje pripravi pisno gradivo za celovito
vsebinsko seznanitev o predlogu OPN Občine Šmarješke Toplice in to točko uvrsti na
dnevni red seje.
Županja je najprej dala na glasovanje vprašanje, ali se naj glasuje o prej navedenem
predlogu sklepa. Svetniki so sprejeli
Sklep št. 307
Člani Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice se strinjajo, da se glasuje o
predlogu sklepa glede seznanitve občinskega sveta z vsebino predloga
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Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in obvezo županji, da
do naslednje seje pripravi pisno gradivo za celovito vsebinsko seznanitev o
predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in to točko
uvrsti na dnevni red seje.
(7 ZA, 0 PROTI)
in
Sklep št. 308
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice ugotavlja, da ni bil kvalitetno seznanjen z
vsebino predloga prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice. Iz tega razloga
Občinski svet obvezuje županjo, da do naslednje seje pripravi pisno gradivo za
celotivo vsebinsko seznanitev o predlogu o Občinskega prostorskega načrta
Občine Šmarješke Toplice in to točko uvrsti na dnevni red seje.
(7 ZA, 0 PROTI)
6. G. Jordan je predlagal mag. Hribarju, da bi se vključil v prizadevanja, da bi v Beli Cerkvi
za potrebe izgradnje športnega parka uspeli odkupiti zemljišče, ki je v lasti župnišča. G.
Hribar je obljubil pomoč, a se želi pred posredovanjem temeljito seznaniti s tem
projektom.
7. Županja je svetnike seznanila z informacijo, da bo naslednja seja občinskega sveta v
torek, 24. novembra 2009 ob 18. uri.
Seja je bila zaključena ob 21.15. uri.
Zapisnik ima osem (8) 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.: 032-0012/2009 - 16
Datum: 10.11.2009
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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