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

ZAPISNIK
32. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 30. marca 2010, 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
vseh 8 članov občinskega sveta od skupno 11 ter da je občinski svet v skladu z 38.
členom poslovnika sklepčen in lahko začne z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Pavel Zupančič, Jože Novak, Renata Majcen, Franci Anderlič, Franci Novak,
Aleksander Durič, mag. Marjan Hribar, Aleksander Pavlič,
Odsotni:
b) člani občinskega sveta:
Franc Gregorčič, Vladimir Petrovič, Ivan Jordan
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Petra Grajžl, svetovalka za turizem, kmetijstvo in podjetništvo,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
g. Blaž Malenšek, predstavnik podjetja Espri, d.o.o. Novo mesto,
ga. Tanja Brate, TIC Šmarješke Toplice,
g. Robert Judež, Konvikt d.o.o. Novo mesto,
Občani in predstavniki medijev.

Članica in člani občinskega sveta so gradivo dnevnega reda prejeli z vabilom na sejo,
naknadno po pošti pa še k točki 3 dva zapisnika Komisije za statut in poslovnik
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občinskega sveta ter del gradiva k 5. točki dnevnega reda - Akcijski načrt in letni
program dela TIC Šmarješke Toplice za let 2010 in 2011.
K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
odločal o določitvi dnevnega reda 32. redne seje občinskega sveta in sprejel
S k l e p št. 356
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
celotni
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta;
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Šmarješke Toplice;
Investicija, izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju
»Nad Prinovcem« - potrditev DIIP in Investicijskega programa;
5. Akcijski načrt in letni program dela TIC Šmarješke Toplice za leto
2010 in 2011 in Poročilo o delu za leto 2009;
6. Predlog Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini
Šmarješke Toplice in meril - 1. obravnava;
7. Predlog Letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice za leto
2010;
8. Predlog Letnega programa kulture v Občini Šmarješke Toplice za leto
2010;
9. Predlog Letnega programa socialnega varstva v Občini Šmarješke
Toplice za leto 2010;
10. Predlog cenikov za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini
Šmarješke Toplice;
11.Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
12.Razno
(8 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta

Člani občinskega sveta so zapisnik 31. redne seje prejeli z gradivom.
Na zapisnik 31. redne seje je svetniki mag. Hribar podal pripombo, da v zapisniku pod
točko Razno pogreša zapis vprašanja svetnika g. Gregorčiča glede uveljavljanja
predkupne pravice na zemljiščih v središču Šmarjete. Podano pripombo bomo preverili
s poslušanjem posnetka 31. seje občinskega sveta in zapisnik ustrezno popravili, če se
ugotovi upravičenost pripombe.
Svetniki so nato sprejeli
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S k l e p št. 357
POTRDI SE
zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
18.2.2010 z upoštevanjem podane pripombe.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Šmarješke Toplice
Občinska uprava je na podlagi revizorjevega mnenja pripravila uskladitev Statuta z
zakonom o lokalni samoupravi. Dopolnitev Statuta se sprejema z dvotretjinsko večino
glasov vseh svetnikov. Predlog dopolnitve Statuta je bil dvakrat predložen tudi Komisiji
za statut in poslovnik občinskega sveta, ki pa kljub dvema sklicema ni bila sklepčna.
V nadaljevanju je ga. Pozderec predstavila predlog dopolnitve Statuta v poglavju II. –
naloge občine v smislu, da je naloga občine med drugim tudi »podeljevanje denarne
pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov«, kar se
v praksi tudi že izvaja.
V nadaljevanju je g. Zupančič predlagal, da bi o predlogu sklepa odločali na naslednji
seji občinskega sveta glede na to, da je za sprejem predlaganega sklepa potrebna
dvotretjinska večina, ki je bila na seji mejno zagotovljena. Županja je pojasnila, da gre
za manjši popravek Statuta na priporočilo revizorke ob lanskem pregledu in ne za
kakšno večjo vsebinsko spremembo in svetniki so po končani razpravi sprejeli
S k l e p št. 358
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme dopolnitev Statuta Občine
Šmarješke Toplice.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
Investicija, izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju »Nad
Prinovcem« - potrditev DIIP in Investicijskega programa
Člani občinskega sveta so v gradivu prejeli DIIP in Investicijski program predmetne
investicije, ki ju mora potrditi tudi občinski svet zaradi predložitve sklepa k prijavi na
javni razpis. Investicija je zajeta v Proračunu za leto 2010 in načrtu razvojnih
programov.
V nadaljevanju je g. Malenšek prisotnim podrobneje predstavil celotni investicijski
projekt, z realizacijo katerega bo dosežen osnovni cilj izboljšati komunalno opremljenost
naselja Nad Prinovcem, ki bo zajemal izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije,
obnovo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in elektroenergetskega omrežja, širitev
telekomunikacijskega omrežja ter s tem lokalnemu prebivalstvu primerno izboljšati
splošni življenjski standard. Vsi stroški investicijske operacije so ocenjeni na
1.491.914,00 €, iz razpisa (projekt je na Svetu regije potrjen) bo zagotovljenih 72 %
financiranja, to je 648.820,00 € upravičenih stroškov, kar je glede na maksimalno
možnih 85 % zelo ugoden izid.
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V razpravi, ki je sledila je mag. Hribarja zanimalo ali so v projekt vključena vsa
gospodinjstva tega območja, g. Malenšek je pritrdilno odgovoril, nadalje je mag. Hribar
izpostavil vprašanje lastne udeležbe v projektu po posameznem gospodinjstvu in menil,
da bi naj bila udeležba v višini udeležbe v projektu Vodovod Koglo, g. Malenšek je
pojasnil, da lastna udeležba po posameznem gospodinjstvu ne bo enotna, pač pa bo
odvisna od velikosti parcele, objekta, faktorja dejavnosti, olajšav. G. Zupančič je
pripomnil, da bi zaradi lažjega razumevanja od pripravljavca gradiva pričakoval grafični
prikaz izvedbe projekta, g. Malenšek je pojasnil, da grafike ni, ker jo uredba ne zahteva,
nadalje se je g. Zupančič vprašal, zakaj naj bi Občina financirala izgradnjo elektro
omrežja, saj je podjetje samo dolžno narediti infrastrukturo. G. Malenšek je pojasnil, da
je ena od možnosti podpis ustrezne pogodbe o investiranju z Elektro podjetjem, v
primeru nezainteresiranosti pa je sprejet Pravilnik, ki je novost in omogoča povrnitev
vloženih sredstev za ta namen. Županja je povedala, da so predstavniki podjetja Elektro
na sestanku podali ustno soglasje in so seznanjeni oz. se zavedajo obveze odkupa
elektro omrežja od lokalne skupnosti. V nadaljevanju je mag. Hribar predlagal, da se
sprejme sklep, da bodo v projekt vključena vsa gospodinjstva, zato je županja najprej
dala na glasovanje predlagani sklep in svetniki so sprejeli
S k l e p št. 359
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da bodo v projekt
Investicija, izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju »Nad
Prinovcem« vključena vsa gospodinjstva v naselju.
(8 ZA, 0 PROTI)
Nato so svetniki sprejeli še
S k l e p št. 360
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o potrditvi DIIP in
Investicijskega programa investicije izgradnja in obnova komunalne
infrastrukture v naselju »Nad Prinovcem«.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
Akcijski načrt in letni program dela TIC Šmarješke Toplice za leto 2010 in 2011 in
Poročilo o delu za leto 2009
Na podlagi Dogovora o izvajanju koncesijske pogodbe, ki je bil sklenjen konec
preteklega leta, je TIC Šmarješke Toplice pripravil Poročilo o delu za leto 2009 in
Akcijski načrt ter letni program dela TIC-a za leto 2010 in 2011. Prisotnim je oba
dokumenta predstavila Tanja Brate, zaposlena v TIC Šmarješke Toplice.
V razpravi je g. J. Novak povedal, da se je porodila ideja, da bi bili v občini znani po
čebelah, medu, čebeljih pridelkih in tako so se otroci v šoli z nalogo Panjske končnice
vključili v projekt Turizmu pomaga lastna glava in prejeli zlato priznanje. Projekt bodo
20.4.2010 predstavili v Ljubljani.
G. Gorenc Stane je z zbiranjem gradiva o čebelarstvu ugotovil, da je bilo leta v 1911
ustanovljeno prvo, najstarejše čebelarsko društvo, drugo leto bomo praznovali 100letnico, temu bi bilo treba dati večji poudarek.
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G. Hribar je menil, da je TIC le eden od dejavnikov razvoja turizma v občini. Pozdravil je
predlog, da se enkrat mesečno sestanejo predstavniki Term, TIC-a in Občine in menil,
da bi bilo nujno vabiti na te sestanke tudi sobodajalce in druge, ki se v občini ukvarjajo s
turizmom.
V nadaljevanju je direktor podjetja Konvikt, d.o.o., g. Judež povedal, da so bila prva
finančna sredstva za delovanje TIC-a pridobljena šele lani in je bilo orati ledino zelo
zahtevno opravilo, poskrbeti je bilo treba za preživetje določenih projektov, sedaj pa je
treba vzpostaviti trženjske poti, kar naj bi zaživelo tudi skozi projekta Destinacija
trženjske znamke in Spominki Dolenjske in Bele Krajine, na katerih aktivnosti že
potekajo.
Ga. Majcen, mag. Hribar in tudi županja so bili mnenja, da je treba sobodajalce na
obvezno prijavljanje gostov opozoriti oz. vključiti pristojni (tržni) inšpektorat.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 361
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je potrdil Poročilo o delu Turistično
informacijskega centra Šmarješke Toplice za leto 2009 ter se seznanil z Akcijskim
načrtom in letnim programom dela TIC Šmarješke Toplice za leto 2010 in 2011.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 6. točki

Predlog Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice
in meril - 1. obravnava
Razlog za sprejem novega pravilnika je sistemska ureditev področja skladno z
ugotovitvami inšpekcijskega nadzora.
Predlog pravilnika je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, ki je podal pozitivno
mnenje k besedilu pravilnika in merilom.
Podrobno je predlog pravilnika prisotnim predstavila direktorica OU, ga. Pozderec.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. J. Novak je povedal, da so člani odbora
podali predlog, da se v 8. členu pravilnika spremeni število članov komisije s 6 na 5 in
oblikuje nova sestava. Pri merilih je bila podana pripomba, da bo v nekaterih delih
točkovanja zelo težko realno vrednotiti programe obstoječih društev, vendar je potrebno
upoštevati vse predhodno navedene zakone in pravilnike.
Mag. Hribar je izpostavil vprašanje ali lahko na razpisu za finančna sredstva kandidirajo
posamezniki, ki niso člani klubov. Županja je odgovorila pritrdilno.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 362
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o vrednotenju športnih
programov v Občini Šmarješke Toplice in meril (priloga I) v 1. obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
Ker na predlog Pravilnika ni bilo pripomb, je županja skladno z 2. odstavkom 98. člena
Poslovnika občinskega sveta predlagala, da se združita obe obravnavi in svetniki so
sprejeli
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S k l e p št. 363
Skladno z 2. odstavkom 98. člena Poslovnika občinskega sveta se glede
odločanja o obravnavi in sprejemu Pravilnika o vrednotenju športnih programov v
Občini Šmarješke Toplice in meril (priloga I) združita obe obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
ter
S k l e p št. 364
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Pravilnik o vrednotenju športnih
programov v Občini Šmarješke Toplice in meril (priloga I) v 2. obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki

Predlog Letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2010
Obrazložitev predloga Letnega programa športa v Občini je podala direktorica OU, ga.
Pozderec in povedala, da so z letnim programom športa določeni programi športa, ki bodo v
letu 2010 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. Vsi pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto 2010.
Sprejeti proračun občine in Letni program športa za leto 2010 sta podlaga za javni razpis ali
javni poziv za razdelitev sredstev po Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini.
Sredstva se bodo razdelila v skladu z merili in kriteriji za vrednotenje športnih programov in
projektov.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb ali vprašanj in so sprejeli

S k l e p št. 365
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program športa v Občini
Šmarješke Toplice za leto 2010.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki

Predlog Letnega programa kulture v Občini Šmarješke Toplice za leto 2010
Letni izvedbeni program kulture za leto 2010 se bo realiziral preko programov javnih zavodov,
javnega sklada, javnih razpisov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
Javni interes za kulturo Občine se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti
pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto 2010.
Sprejeti proračun občine in Letni program kulture za leto 2010 sta podlaga za javni razpis ali
javni poziv za razdelitev sredstev po Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov v Občini.
Sredstva se bodo razdelila v skladu z merili in kriteriji za financiranje in sofinanciranje kulturnih
programov in projektov.
G. J. Novak je menil, da na področju društev v občini vlada »nered« glede statusa oz. izvajanja
dejavnosti posameznega društva in s tem konkuriranje za finančna sredstva na razpisih za
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različne dejavnosti. Tudi mag. Hribar je menil, da obstaja nevarnost dvojnega financiranja, kar
pa se da rešiti z izjavo, da za predmetni projekt društvo ni prejelo finančnih sredstev iz
proračuna.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli

S k l e p št. 366
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program kulture v Občini
Šmarješke Toplice za leto 2010.
(8 ZA, 0 PROTI)

K 9. točki

Predlog Letnega programa socialnega varstva v Občini Šmarješke Toplice
za leto 2010
Cilj 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.
Sprejeti proračun občine in Letni program socialnega varstva za leto 2010 sta podlaga za javni
razpis ali javni poziv za razdelitev sredstev po Pravilniku o vrednotenju programov organizacij in
društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter
združenj v Občini. Sredstva se bodo razdelila v skladu s pogoji in merili o vrednotenju
programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih
neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli

S k l e p št. 367
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Letni program socialnega
varstva v Občini Šmarješke Toplice za leto 2010.
(8 ZA, 0 PROTI)

K 10. točki

Predlog cenikov za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice
Občina je s 1.1.2010 postala davčni zavezanec in mora tako pri svojem poslovanju upoštevati
Zakon o davku na dodano vrednost iz česar sledi, da mora uskladiti cene najema na področju
pokopališke dejavnosti. Izposoja mrliške vežice je obdavčena z 8,5 % stopnjo DDV, z 20 %
stopnjo DDV pa je obdavčen najem grobnega polja. Zato je občinska uprava pripravila predlog
povišanja do sedaj veljavnih cen za davek na dodano vrednost, pri čemer v proračunu iz
naslova najemnin ostaja neto znesek, DDV pa se odvaja davčni upravi.
Vsa ostala določila v sklepu ostajajo enaka in se ne spreminjajo.
V razpravi, ki je sledila je g. Zupančič izrazil pomislek na podani predlog in menil, da za to ni
tehtnih razlogov. Izpostavil je dejstvo, da so občani mrliške vežice zgradili z lastnimi sredstvi in
ni bilo drugih virov. Županja je pojasnila, da ne gre za dražitev najemnine, pač pa za davek na
dodano vrednost, ki ga bo Občina odvajala Davčni upravi in poudarila, da so cene primerljive s
cenami v drugih občinah.
Po končani razpravi svetniki niso sprejeli
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S k l e pa št. 368
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Sklep o določitvi cene najema
grobnega prostora v Občini Šmarješke Toplice in Sklep o določitvi cene najema
mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice.
(0 ZA, 4 PROTI)
K 11. točki

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. Mag. Hribar je vprašal, kako je Občina naslovila vprašanje glede postopka sprejemanja
OPN na MOP, glede na to, da je iz odgovora MOP-a razvidno, da ima Občina v
postopku sprejemanja ves čas težave s strani nekaterih svetnikov in povedal, da gre za
poskus diskreditacije, če je bilo vprašanje tako postavljeno.
2. G. Zupančiča je zanimalo, kakšni bodo naslednji koraki s strani Občine glede vira iz
naslova koncesnine za vodne vire sedaj, ko je jasno, da imamo pravico do teh sredstev
ga. Pozderec je povedala, da je bila pobuda na mestu, sedaj pa nastaja zahteva po
izvršitvi tega predpisa, kako pravno to izvesti, je še odprto vprašanje, izterjamo lahko
največ za 5 let nazaj.
3. Mag. Hribar je izpostavil vprašanje omejitve prometa v Družinski vasi, in sicer ali se je s
strani občine kadar koli kdor koli s predstavniki CGP neformalno pogovarjal, da naj tisti
teden preusmerijo promet. Županja je povedala, da so občani ravno v tem času problem
izpostavili v medijih, sama pa se je pogovarjala s predstavniki na Ministrstvu za promet,
Direkcije za ceste in Policijske postaje v Novem mestu, s predstavniki CGP pa nikoli.
Povedala je še, da je termin sestanka s predstavniki Direkcije za ceste v aprilu že
določen in bo ponovno izpostavila zahtevo za nadaljevanje aktivnosti za rešitev tega
problema.
4. Mag. Hribar je glede izražene predkupne pravice Občine za zemljišča v Šmarjeti vprašal,
kje bo Občina dobila potrebna finančna sredstva; g. J. Novak je menil, da je v Šmarjeti
(trg) treba urejati celovito, tudi druge hiše! Ga. Pozderec je odgovorila, da je središče
Šmarjete močan lokalni interes in da je možnosti za financiranje odkupa več, med
drugim tudi javno zasebno partnerstvo.
5. G. Pavlič je vprašal, kaj bo s šolo v Beli Cerkvi? Ga. Pozderec je pojasnila, da je v
izdelavi statično poročilo.
6. G. Durič je izpostavil vseslovensko očiščevalno akcijo, ki bo potekala v soboto 17.4.2010
in vse prisotne pozval k sodelovanju.
7. G. Zupančič je opozoril na zelo slabo trgovsko ponudbo v občini in spomnil na ponudbo,
ki je bila posredovana Občini. Ga. Pozderec je povedala, da je vloga vezana na veljavni
UN, zato bo občina skušala dobiti pojasnilo od pripravljavca UN-a.
Seja je bila zaključena ob 20.30 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.: 032-0003/2009 - 10
Datum: 12.04.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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