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

ZAPISNIK
34. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 25. maja 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 7
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, Vladimir Petrovič, Ivan Jordan, Franci Anderlič, Franci Novak,
Aleksander Durič, Jože Novak.
Odsotni:
b) člani občinskega sveta:
Franc Gregorčič, Renata Majcen (do 18.30 ure), Aleksander Pavlič, mag. Marjan Hribar.
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Martina Hočevar, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Ga. Urška Ban, predstavnica podjetja Komunala Novo mesto,
Ga. Nevenka Lahne, ravnateljica OŠ Šmarjeta
G. Marko Ušaj, arhitekt, UDIA, s.p.
G. Mihael Hrovatič, predstavnik podjetja Investbiro, 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 gradivo:
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-

k točki 5 predlaganega dnevnega reda: DIIP za dograditev in obnovo OŠ,
izdelovalec Investbiro Novo mesto, d.o.o, maj 2010;
k točki 9 predlaganega dnevnega reda: Zapisnik 3. seje komisije za priznanja
in nagrade občine z dne 18.5.2010;

Na mizo na sami seji pa so svetniki prejeli:
- k točki 7 predlaganega dnevnega reda: Predlog Odloka o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice;
- k točki 8 predlaganega dnevnega reda: Predlog za imenovanje Občinske
volilne komisije 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
odločal o določitvi dnevnega reda 34. redne seje.
Skladno z uskladitvijo med člani občinskega sveta je županja predlagala umik 6. točke
dnevnega reda – Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmarješke Toplice, ki
se nanaša na spremembo števila članov občinskega sveta v zvezi s spremembo
volilnega sistema.
Člani občinskega sveta so sprejeli
S k l e p št. 382
Občinski svet je skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta;
3. Komunala Novo mesto, d.o.o. – Poročilo o delu za leto 2009;
4. OŠ Šmarjeta - Poročilo o delu za leto 2009 ;
5. OŠ Šmarjeta - potrditev DIIP za dograditev in obnovo OŠ v zvezi z
izdelavo projektov PGD, PZI;
6. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 1. obravnava;
7. Imenovanje občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice;
8. Potrditev občinskih nagrajencev za leto 2010;
9. Posamični program upravljanja – predlog menjave parcel št.
759/10, 777/4, 773/2, 775/3, vse k.o. Zbure;
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
11. Razno;
(7 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta
Člani občinskega sveta so predlog zapisnika 33. redne seje prejeli skupaj z gradivom.
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Na zapisnik 33. redne seje svetniki niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 383
POTRDI SE
zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne
20.4.2010.
(7 ZA, 0 PROTI)
K 3. točki
Komunala Novo mesto, d.o.o. – Poročilo o delu za leto 2009
Skladno z določili Statuta in družbeno pogodbo je svetnikom v obravnavo posredovano
revidirano Poročilo o delu za leto 2009 javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..
Vsa poročila je obravnaval Nadzorni svet Komunale Novo mesto d.o.o. in podal
pozitivno mnenje, enako tudi Svet županov.
Podrobneje je Poročilo svetnikom predstavila ga. Urška Ban, predstavnica podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o. Svetniki na podano predstavitev niso imeli pripomb oz.
vprašanj in so sprejeli
S k l e p št. 384
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme revidirano Poročilo Komunale
Novo mesto, d.o.o. za leto 2009 ter Sklep o pokrivanju stroškov amortizacije za
leto 2009.
(7 ZA, 0 PROTI)
K 4. točki
OŠ Šmarjeta - Poročilo o delu za leto 2009
Na podlagi 99. člena Zakona o javnih financah (ZJF) morajo posredni uporabniki
občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto županu in občinskemu
svetu. Poslovanje šole v preteklem letu je svetnikom predstavila ravnateljica šole, ga.
Lahne Nevenka, uvodno besedo pa podala ga. Martina Hočevar, višja svetovalka za
družbene dejavnosti na Občini in izpostavila pomembnejše projekte, ureditev prostorov
za potrebe 8. oddelka vrtca za otroke prvega starostnega obdobja na lokaciji Šmarjeta
66, dograditev in prenova kuhinje v osnovni šoli, ki so že realizirani, kratkoročni cilj šole
in občine je ureditev prostorov za odprtje 9. oddelka v vrtcu Sonček v mesecu marcu
2010.
V nadaljevanju je ga. Lahne predstavila organe zavoda, poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih, projektno delo v šoli in vrtcu, mednarodne projekte, sodelovanje šole s širšo
javnostjo, povzetek računovodskega poročila in pojasnila izkaz prihodkov in odhodkov.
V nadaljevanju je g. Petrovič zelo pohvalil delo zaposlenih v tem zavodu in poudaril, da
zavod dobro opravlja svojo dejavnost ter za prihodnje priporočil čim več vlaganj v
znanje zaposlenih in opremo, izpostavil pa je problem pomanjkanja kadra, saj so
nekateri oddelki zelo veliki (28 otrok), zato je predlagal planiranje dodatnih finančnih
sredstev za financiranje vsaj enega novo zaposlenega pedagoškega delavca.
Drugih mnenj, predlogov ali vprašanj v razpravi ni bilo, zato so svetniki sprejeli
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S k l e p št. 385
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil z Letnim poročilom
osnovne šole Šmarjeta za leto 2009.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 5. točki
OŠ Šmarjeta - potrditev DIIP za dograditev in obnovo
osnovne šole v zvezi z izdelavo projektov PGD, PZI
Županja je povedala, da so v letošnjem proračunu zagotovljena finančna sredstva za
izdelavo projektov PGD, PZI za dograditev in obnovo osnovne šole. V ta namen je
pripravljenih več variant idejnih zasnov dograditve in obnove šole, obenem pa je
obravnavana tudi rešitev prometnega režima pri šoli. Hkrati je v izdelavi tudi DIIP
(dokument identifikacije investicijskega projekta), ki obravnava variante investicije s
stališča dejanskih potreb, ekonomike in terminskega plana. Vse mora biti usklajeno z
izhodišči oz. normativi ministrstva. Prišli smo do faze, kjer obstajata za dograditev in
obnovo dve varianti, med katerima se bo potrebno odločiti.
V nadaljevanju so pripravljene predloge variant svetnikom predstavili ga. Hočevar, g.
Hrovatič iz podjetja Investbiro, d.o.o., ki pripravlja DIIP in arhitekt, g. Marko Ušaj ter
ravnateljica šole, ga Lahne, ki sodeluje v postopkih izdelave dokumentov.
Izdelovalec dokumenta je v DIIP-u predstavil dve varianti rešitve, in sicer:
1. varianta: delna dozidava in nadzidava šolske stavbe,
2. varianta: gradnja prostorov za vrtec kot posebnega objekta s 6 enotami in
nadzidava šolske stavbe (nad upravnimi prostori)
V razpravi, ki je sledila, je g. Petrovič pohvalil tak način predstavitve projekta in menil,
da je treba graditi »otrokom prijazno« in ne v »Trimo varianti«, poskrbeti tudi za
prometno oz. splošno varnost, ustrezno število primernih parkirnih prostorov ter kot
boljšo izpostavil varianto dograditve enot vrtca. Opozoril je na primerno prezračevanje
oz. klimo ter uporabo sončne energije kot vira za ogrevanje objektov.
G. Zupančič je prav tako pohvalil predstavitev variant in se strinjal z mnenjem g.
Petroviča ter podprl varianto 2, podobno je menil tudi g. J. Novak, ki pa je izpostavil, da
pogreša »strojnico« in menil, da je treba predvideti še dodatno igrišče ter prav tako
podprl 2. varianto, g. Durič je pohvalil predlagano prometno ureditev ob šoli, g. Jordan
pa je tudi poudaril, da je treba graditi »klasično«, po 2. varianti. Ga. Majcen je podala
predlog za 1. varianto – in sicer razširitev obstoječega objekta v obliki črke L.
Ga. županja je povedala, da občina podpira klasično gradnjo, da bodo arhitekti predlog
ga. Majcnove tudi proučili, glede ogrevanja pa izpostavila projekt IPA, za katerega bo
izveden razpis.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 386
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje DIIP za adaptacijo in dograditev
stavbe osnovne šole in vrtca po 2. varianti, izdelovalca Investbiro d.o.o. Novo
mesto, maj 2010, po klasični varianti gradnje.
(8 ZA, 0 PROTI)
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K 6. točki

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 – 1. obravnava
Na 33. redni seji je bil v zvezi s predlaganim odlokom sprejet sklep, da se pripravi odlok,
ki bo določal proporcionalni sistem z 12 člani občinskega sveta in eno volilno enoto. Ker
je za sprejem takšnega odloka potrebna sprememba Statuta Občine, so se člani
občinskega sveta na to temo sestali in dogovorili, da se ne preide na proporcionalni
sistem in da se ohrani obstoječega. Tematiko so obravnavali tudi člani Komisije za
statut in poslovnik občinskega sveta in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Županja je v obravnavo predlagala odlok, kot je bil predlagan že na 33. redni seji, to je
večinski volilni sistem z 11 člani občinskega sveta in pet volilnih enot.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 387
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – v 1. obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
Ker na predlog odloka ni bilo pripomb je županja, skladno z 2. odstavkom 98. člena
Poslovnika občinskega sveta predlagala, da se združita obe obravnavi in svetniki so
sprejeli
S k l e p št. 388
Skladno z 2. odstavkom 98. člena Poslovnika občinskega sveta se glede
odločanja o obravnavi in sprejemu Odloka o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice združita obe obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
in
S k l e p št. 389
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o določitvi volilnih enot
za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – v 2. obravnavi.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 7. točki

Imenovanje občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
Županja je povedala, da smo na podlagi poziva prejeli predloge za imenovanje v
Občinsko volilno komisijo. Predloge je obravnavala pred sejo tudi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga sestavo, kot sledi:
-

za predsednika: Bogomir Kovič, sodnik,
za namestnika predsednika: Marija Janko, sodnica,
za člana: Vojko Kragelj,
za namestnika člana: Jožef Kočevar,
za člana: Rafael Zupan,
za namestnika člana: Aleš Zalokar,
za člana: Anton Bregač,
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-

za namestnika člana: Drago Durič.

Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb ali vprašanj in so sprejeli

S k l e p št. 390
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje sklep o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Šmarješke Toplice.
(8 ZA, 0 PROTI)
K 8. točki

Potrditev občinskih nagrajencev za leto 2010
Županja je povedala, da je Občina z javnim razpisom pozvala k predložitvi predlogov za
podelitev občinskih priznanj in nagrad. Rok za oddajo predlogov v zaprti ovojnici je bil
30.4.2010. V roku so prispeli trije predlogi, ki jih je obravnavala tudi Komisija za
priznanja in nagrade Občine Šmarješke Toplice. Predlogi so bili odprti po vrstnem redu
prispetja in komisija je po obravnavi sprejela sklep, da se nagrado Občine podeli ga.
Elizabeti Verščaj, skupini ljudskih pevk Šmarjetke in g. Jožetu Novaku pa priznanje
Občine.
Svetniki na podani predlog niso imeli pripomb in so sprejeli

S k l e p št. 391
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj in nagrad za leto 2010, in sicer
- nagrado občine prejme gospa Elizabeta Verščaj,
- priznanje občine prejme gospod Jože Novak,
- priznanje občine prejmejo Ljudske pevke Šmarjetke.
(7 ZA, 0 PROTI)
K 9. točki

Posamični program upravljanja – predlog menjave parcel št.
759/10, 777/4, 773/2, 775/3, vse k.o. Zbure
Županja je povabila direktorico OU, ga. Pozderec, da je prisotnim podala obrazložitev
predloga menjave parc. št., in sicer parc. št. 758/10, k.o. Zbure s parc. št. 777/4, 773/2,
775/3, k.o. Zbure (razglasitev javnega dobra), v smislu ureditve dejanskega stanja
poteka javne poti ter ukinitve dela javne poti, ki ni v uporabi in jo obkrožajo parcele v
lasti prodajalca. Javna pot se odpiše v last prodajalca, ker ne predstavlja dostopa do
nobene parcele, ki bi bila v lasti drugih oseb, razen prodajalca. Javno dobro se razglasi
na parcelah, ki jih daje prodajalec v menjavo. Razglašeno javno dobro – to bo sicer
nekategorizirana javna pot, predstavlja dostop do parcel v lasti drugih oseb, ki dostopa
nimajo.
G. Zupančič je menil, de mora vsaka parcela oz. hiša imeti dostop, vendar predlaga, da
prodajalec (Anderlič Marjan) prekategorizacijo plača. G. Novak J. je menil, naj se odpiše
javno dobro, če ne oškodujemo s tem nikogar, enako je menil tudi g. Jordan.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli

6

S k l e p št. 392
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o menjavi parc. št. 759/10, k.o.
Zbure, za parc. št. 777/4, 773/2, 775/3, vse k.o. Zbure. Občinski svet sprejme skleo o
razglasitvi javnega dobra za parcele št. 777/4, 773/2, 775/3, k.o. Zbure. Občina Šmarješke
Toplice nosi stroške izvedbe menjalne pogodbe.

(10 ZA, 0 PROTI)
K 10. točki

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
1. G. Jordan - vprašanje glede poškodovanih robnikov na cesti Šmarješke Toplice –
Kronovo;
2. G. Jordan – izkopane jame za bodočo javno razsvetljavo Draga – Bela Cerkev so odprte
in nevarne;
3. G. Jordan – pločnik od »Bregarja« proti Beli Cerkvi »na pol narejen«!;
4. Ga. Majcen – poškodovani robniki pločnikov zaradi pluženja in opozorila na označitev
cestnih otokov v Kronovem z barvo;
5. G. Durič – postaviti ogledalo na cesti Družinska vas – Prinovec;
6. G. Anderlič – cesta mimo športnega igrišča na Vinici – kdaj bo možna kategorizacija;
7. G. J. Novak – dom sreče – lesen smerokaz – naj se nadomesti z uradnim smerokazom
za Šmarjeto.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisnik ima sedem (7) strani.
Na podlagi prvega odstavka 68. člena poslovnika se o delu na seji občinskega sveta vodijo
zvočni zapisi. Zvočnega zapisa te seje zaradi okvare naprave med izvajanjem seje ni.
Štev.: 032-0005/2010 Datum: 16.06.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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