ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 27. decembra 2011, 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.

1. točka

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
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, da je občinski svet v skladu
z 38. členom poslovnika sklepčen in lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) članica in člani občinskega sveta:
Jože Novak, Pavel Zupančič, Franc Anderlič, Peter Selak, Marko Besal, Aleksander
Durič, Aleksander Pavlič Sandi, Branko Zoran, Dejan Pavlin, Majda Kušer Ambrožič,
Stane Pirkovič.
b) ostali prisotni:
-

Damjana Stopar, finančnica OU,
Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in varstvo okolja,
Tomaž Ramovš, svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarka OU in zapisnikarica,
Klaudija Povše, svetovalka za družbene dejavnosti,
Jaki Ladislav, Komunala Novo mesto, d.o.o.
Zoran Leko, Zoran Leko, s.p.
občani in predstavniki medijev.
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V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti
najprej odločal o določitvi dnevnega reda 11. redne seje občinskega sveta.
Na sami seji so svetniki prejeli na vpogled:
-

gradivo k 9. točki dnevnega reda.

Člani občinskega sveta na predlog dnevnega reda niso imeli pripomb in so soglasno
sprejeli
S k l e p št. 113
dnevni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

red :
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta;
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012;
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarješke
Toplice – 1. obravnava;
Dopolnjeni predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 – 2.
obravnava;
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-667/1385 Zbure - Šmarješke Toplice z
ureditvijo enostranskega hodnika za pešce in dvosmerne kolesarske poti –
soglasje za poseg na občinske parcele;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno;

(11 ZA, 0 PROTI)

2. točka

POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta so z vabilom prejeli zapisnik 10. redne seje občinskega
sveta.
Na zapisnik je podal pripombo g. Selak in sicer, da v zapisniku 10. redne seje ni
korektno zapisana njegova pripomba na zapis zapisnika 9. redne seje, in sicer v
delu, kjer je razpravljal o razlogih za neveljavnost sklepa 2. dopisne seje.
Županja je g. Selaka povabila na Občinsko upravo in predlagala, da se ponovno
izvede poslušanje magnetograma 9. redne seje ter zapisnik 10. redne seje dala na
glasovanje.
Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 114
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 29. novembra 2011.
(8 ZA, 0 PROTI)
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3. točka

POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO, D.O.O. ZA LETO 2012
V mesecu decembru je Občina od podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. prejela
Predlog poslovnega plana za leto 2012, ki zajema tudi prikaz poslovnega plana za
leto 2012 za našo Občino. Podrobno ga je prisotnim predstavil predstavnik podjetja
Komunale Novo mesto, d.o.o., g. Jaki Ladislav. V predstavitvi je posebej poudaril, da
je bil Predlog poslovnega plana obravnavan in odobren na nadzornem svetu in svetu
županov, kjer so nanj vsi podali soglasje in v nadaljevanju izpostavil pomembnejše
naloge, ki jih predlog poslovnega plana za našo Občino predvideva, in sicer:
- ukinitev stare čistilne naprave,
- zmanjšanje vodnih izgub,
- vlaganja v vodovodno omrežje,
- izgradnja zbirno reciklažnega centra,
- praznjenje greznic po terenu v čim večjem številu, in drugo.
V razpravi, ki je sledila, je g. Duriča zanimalo, ali bodo potrebna dodatna finančna
vlaganja glede na leto 2011 ob morebitnem izpadu vodooskrbe, g. Jaki je odgovoril,
da dodatna financiranja ne bodo potrebna. G. Zupančič je izpostavil potrebo po
dodatnem izobraževanju in bolj intenzivnem informiranju prebivalstva glede zbiranja
in ločevanja odpadkov; županja je poudarila, da so bila tovrstna informiranja v
precejšnjem obsegu že izvedena in da je s predstavniki Komunale že dogovorjeno,
da pripravijo dodatne ustrezne pisne informacije oz. gradivo o tem za objavo v
občinskem glasilu Razgledi. G. Zupančič je izpostavil tudi vprašanje glede pobiranja
koncesnine za vodno zajetje oz. oskrbovanje sosednjih občin z vodo. Županja je
pojasnila, da za pridobitev le-te tečejo intenzivne aktivnosti, v katere je vključena tudi
zunanja pravna služba. Pojasnila je še, da je Ministrstvo za okolje in prostor
posredovalo negativen odgovor ter da je problem v podzakonskih aktih. Zadeva bo v
nadaljevanju v postopku reševanja z novo vlado po volitvah.
Po končani razpravi so sprejeli
S k l e p št. 115
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Poslovni plan Komunale
Novo mesto d.o.o., za leto 2012.
(11 ZA, 0 PROTI)

4. točka

PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE – 1. OBRAVNAVA
Županja je povedala, da je bil predlog Odloka obravnavan na prejšnji seje
Občinskega sveta, a ni bil sprejet, zato je pripravljavec predloga poleg osnovnih
pojasnil, to je razlogov za pripravo predloga Odloka, ocen finančnih in drugih
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posledic, pravne podlage ter podrobne predstavitve predloga Odloka pripravil tudi
primerjavo plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med območji za 100
m2 po tem predlogu Odloka in nam primerljivimi Občinami, in sicer Občino Škocjan,
Dolenjske Toplice in Šentjernej.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za razvoj na 7. redni seji ter Občinski svet na 10.
redni seji. Ker na 10. seji občinskega sveta odlok ni bil sprejet, je predlog odloka
ponovno obravnaval Odbor za razvoj na 8. redni seji, ki je bila 21.12.2011, in sprejel
sklep, da predlaga v sprejem varianto Odloka o odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Šmarješke Toplice, ki določa tri obračunska
območja , kot po starem odloku, in sicer:
V 1. območje predlagajo naslednja naselja: Šmarjeta, del naselja Šmarješke Toplice
(Prinovec z okolico), del naselja Družinska vas in Brezovica.
V 2. območje predlagajo naslednja naselja: Dol. Kronovo, del naselja Družinska vas,
Bela Cerkev, Sela, Gradenje, Strelac, Zbure, Radovlja, Gorenja vas in del naselja
Šmarješke Toplice (Gorenje Šmarješke Toplice).
V 3. območje predlagajo naslednja naselja: Žaloviče, Koglo, Sela pri Zburah, Mala
Strmica, Dol pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Vinica pri Šmarjeti, Orešje, Vinji
vrh, Hrib in Draga.
Odbor za razvoj je prav tako predlagal, da se fizičnim osebam NUSZ za nezazidana
stavbna zemljišča ne odmerja ter da vrednost točke ostane nespremenjena. Ta
predlog sklepa so člani Odbora za razvoj soglasno sprejeli.
Zapisnik 8. seje Odbora za razvoj je bil svetnikom posredovan na sami seji na klop.
Dodatno je mnenje Odbora za razvoj prisotnim pojasnil predsednik Odbora za razvoj,
g. Anderlič, g. Zoran Leko, pripravljavec predloga Odloka pa je svetnike pozval za
morebitna dodatna vprašanja, na katera je v nadaljevanju podal odgovore.
V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič povedal, da je pridobil mnenje strokovnjaka
glede predloga Odloka in da ta predlog nesporno omogoča odmero nadomestila tudi
za nezazidana stavbna zemljišča fizičnim osebam, čeprav se ga sedaj ne odmerja in
prisotnim posredoval primer izračuna, iz katerega je razvidno, da bi naj po tem
odloku bilo nadomestilo višje, kot do sedaj in poudaril, da predloga Odloka ne bo
podprl, k čemur je pozval tudi ostale svetnike. G. Zoran Leko je opomnil, da izračun
ni pravilen zaradi uporabe vrednosti faktorja 1,5, ki se ga uporabi le v primeru, ko
gradbena parcela ni odmerjena in poudaril, da nobena od Občin ne uporablja faktorja
1,5, čeprav ima sprejet prav tak Odlok. Županja je poudarila, da bi nadomestilo na ta
način lahko zaračunavali že po sedaj veljavnem Odloku, pa temu ni tako in poudarila
osnovni namen sprejetja tega Odloka, in sicer urediti samostojen Odlok s tega
področja, ker že 5 let uporabljamo Odlok Mestne Občine Novo mesto. G. Zorana
Leka je pozvala naj poda podatke o »pobranih dajatvah« na letni ravni v naši občini v
primerjavi z ostalimi dolenjskimi občinami. Županja je še povedala, da je bil na
Odboru za razvoj izveden izračun po novem predlogu v primerjavi s starim.
Ugotovljeno je bilo, da razlik ni oz. nekaj manjših le v naseljih, ki bi po tem predlogu
prešla iz 2. v 3. območje, kjer je zgrajene več infrastrukture.
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V nadaljevanju so v razpravi sodelovali tudi g. Durič, ga. Kušar Ambrožič, g. Pavlič,
g. Novak, g. Selak. Izpostavili so vprašanja glede vrednosti faktorja, kako se
ugotavlja velikost parcel oz. zemljišč, za katera se odmerja NUSZ, katere evidence
so podlaga za odmero. Podan je bil predlog, naj se v Odlok glede vrednosti faktorja
vključi »varovalo«. G. Bajuk je pojasnil, da je vrednost faktorja zakonsko določena in
nanj na lokalni ravni ni mogoče vplivati.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 116
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da se fizičnim osebam
ne odmerja NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča ter da vrednost točke
ostane nespremenjena.
(11 ZA, 0 PROTI)
in
S k l e p št. 117
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarješke Toplice, v prvi obravnavi.
• 1. območje za naselja: Šmarjeta, del naselja Šmarješke Toplice (Prinovec
z okolico), del naselja Družinska vas in Brezovica.
• 2. območje za naselja: Dol. Kronovo, del naselja Družinska vas, Bela
Cerkev, Sela, Gradenje, Strelac, Zbure, Radovlja, Gorenja vas in del
naselja Šmarješke Toplice (Gorenje Šmarješke Toplice).
• 3. območje za naselja: Žaloviče, Koglo, Sela pri Zburah, Mala Strmica,
Dol pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Vinica pri Šmarjeti, Orešje,
Vinji vrh, Hrib in Draga.
(8 ZA, 2 PROTI)
Ker na predlog Odloka ni bilo večjih vsebinskih pripomb, je županja skladno z 2.
odstavkom 98. člena Poslovnika občinskega sveta predlagala združitev obeh
obravnav predloga Odloka. Svetniki so sprejeli
S k l e p št. 118
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o združitvi obeh
obravnav Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Šmarješke Toplice.
(8 ZA, 0 PROTI)
in
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S k l e p št. 119
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarješke Toplice, v drugi obravnavi.
in

(8 ZA, 3 PROTI)
S k l e p št. 120

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(10 ZA, 0 PROTI)

5. točka
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
ZA LETO 2012 – 2. OBRAVNAVA
Županja je povedala, da so predlog Odloka proračuna za leto 2012 v prvi fazi
obravnavali vsi pristojni odbori ter nadzorni odbor. Zapisniki so bili priloženi gradivu
10. seje občinskega sveta in so bili obravnavani v prvem branju proračuna.
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je na 10. redni seji občinskega sveta
obravnaval predlog proračuna za leto 2012 v prvi obravnavi in sprejel sklep, da se o
predlogu Odloka proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 opravi javna
razprava. V času le – te ni bilo podanih pripomb oz. predlogov na predlog Odloka
proračuna.
V skladu s 116. členom Poslovnika Občinskega sveta je Občinska uprava pripravila
dopolnjen predlog Odloka proračuna občine za leto 2012. Gradivo, ki je bilo
svetnikom posredovano s pošto, vsebuje:
• dopolnjeni odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2012,
• splošni, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.
Gradivo vsebuje tudi obrazložitev temeljnih izhodišč za pripravo proračuna ter
obrazložitev:
• splošnega dela, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov,
• letnega programa prodaje, nabave in najema občinskega stvarnega in
finančnega premoženja,
• načrt nabav in gradenj ter
• predlog kadrovskega načrta za leto 2012.
Dodatno obrazložitev spremembe v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2012 je
prisotnim pojasnila finančnica OU, ga. Damjana Stopar.
V nadaljevanju je županja povedala, da smo dne 22.12.2011 na občino s pošto
prejeli amandma, ki ga je pravočasno vložil član Občinskega sveta, g. Aleksander
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Durič. Predlagatelj amandmaja je upošteval pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prejemki in izdatki; navedel je tudi proračunske postavke, iz katerih naj se zagotovijo
sredstva.
Amandma je bil objavljen na spletni strani občine in svetnikom posredovan na klop
na sami seji. Županja je v nadaljevanju prebrala vsebino amandmaja in nanj podala
pozitivno mnenje.
Svetniki g. Zupančič, g. Selak, in g. Novak so k amandmaju izrazili pozitivno mnenje.
Po podaji posameznih mnenj k predlogu amandmaja so svetniki sprejeli
S k l e p št. 121
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme Amandma št. 1. V proračun
Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 naj se zagotovijo sredstva za
financiranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice v znesku 10.000,00 €.
Sredstva naj se predvidijo in zagotovijo na novi proračunski postavki, ki naj se
imenuje Sofinanciranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)
V nadaljevanju je županja svetnike pozvala k razpravi o predlogu Proračuna za leto
2012. G. Zupančič je v utemeljitev svojega glasu proti poudaril, da so v tem predlogu
proračuna opazne razlike pri komunalnem opremljanju posameznih delov občine in
menil, da bo to vzorec obnašanja tudi za v bodoče. Pohvalil je pravi pristop in
izvedbo projekta »Naselje nad Prinovcem«, kjer je bila sočasno z gradnjo
komunalne infrastrukture zgrajena tudi ostala infrastruktura in menil, da bi moralo biti
tako tudi pri vseh ostalih projektih v občini, kar pa ta proračun ne zagotavlja in kot
primer navedel izgradnjo komunalne infrastrukture v Strelacu. G. Ramovš je poudaril,
da je ta investicija predvidena za realizacijo v letih 2012 in 2013. Županja je
zagotovila, da se bo tudi ta investicija izvajala celovito, in sicer vodovod in
kanalizacija, položene bodo tudi cevi za javno razsvetljavo, enako je predvideno tudi
za investicijo na Vinici in v Gorenji vasi. V razpravi se je mnenju g. Zupančiča
pridružil tudi g. Durč. G. Selak je opozoril na moteno oskrbo z vodo v naselju Strelac
zaradi preobremenitve sistema, ki ni bi grajen za tolikšno število priključkov oz.
porabnikov. Županja je pojasnila, da je podjetje Komunala Novo mesto s tem
seznanjeno in je to dejstvo upoštevalo pri projektu obnove vodovoda v Strelacu. G.
Selak je predlagal, naj se položi tudi cevi za optični kabel. Ga. Stoparjeva je
pojasnila, da je strošek za te investicije v proračunu prikazan ločeno za kanalizacijo
in vodovod, v NRP pa skupaj. G. Pavlič je obrazložil svoj glas za podporo predlogu
proračuna, prav tako tudi ga. Kušer Ambrožič.
Po končani razpravi so svetniki sprejeli
S k l e p št. 122
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme sklep, da je proračun za leto
2012 usklajen ter, da se sprejme Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto
2012 v celoti, z vsemi zakonsko predpisanimi prilogami.
(8 ZA, 0 PROTI)
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6. točka
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-667/1385 ZBURE - ŠMARJEŠKE
TOPLICE Z UREDITVIJO ENOSTRANSKEGA HODNIKA ZA PEŠCE IN
DVOSMERNE KOLESARSKE POTI – SOGLASJE ZA POSEG NA OBČINSKE
PARCELE
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste je investitorica rekonstrukcije regionalne
ceste R3-667 Zbure-Šmarješke Toplice z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce
in dvosmerne kolesarske poti, skladno s PGD, ki ga je v juniju 2010 izdelalo podjetje
Arhitekton projektiranje, inženiring d.o.o. iz Novega mesta.
Investitor mora pridobiti listino, ki izkazuje pravico graditi, zato je z dopisom zaprosil
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice, da sprejme ustrezen sklep.
Dodatno je prisotnim zadevo obrazložil g. Ramovš Tomaž, svetovalec za investicije
in cestno gospodarstvo.
V razpravi je g. Pirkovič opozoril, da je izgradnja kolesarske poti predvidena 1,3 m od
njegovega objekta, o čemer ga v fazi izdelave projekta ni nihče obvestil in se s
takšno rešitvijo ne strinja, zato je predlagal skupni sestanek, na katerem bi dosegli
obojestransko zadovoljivo rešitev. Županja je povedala, da gre za poplavno območje
in da so s tem seznanjeni tudi pristojni na Ministrstvu za okolje in prostor. Menila je,
da gre za tehnični problem, glede katerega bi se lahko uskladili.
G. Zupančič je predlagal, da se soglasje, za katerega je Direkcija RS za ceste
zaprosila poda, krizne primere pa naj se rešuje s sprotnim dogovorom.
Drugih pripomb svetniki niso imeli in so sprejeli
S k l e p št. 123
Občina Šmarješke Toplice dovoljuje Direkciji Republike Slovenije za ceste, da
za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke
Toplice do km 3+090 do km 5+100 z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce
in dvosmerne kolesarske poti, poseže na nepremičninah:
•
•
•
•
•
•
•
•

parc. št.: 695, k.o. Žaloviče v izmeri 341m2;
parc. št.: 1534/5, k.o. Žaloviče v izmeri 11 m2;
parc. št.: 1878/1, k.o. Gorenja vas v izmeri 184 m2;
parc. št.: 1830/2, k.o. Gorenja vas v izmeri 105 m2;
parc. št.: 1835/1, k.o. Gorenja vas v izmeri 90 m2;
parc. št.: 1831/3, k.o. Gorenja vas v izmeri 9 m2;
parc. št.: 1831/4, k.o. Gorenja vas v izmeri 9 m2;
parc. št.: 1321, k.o. Družinska vas v izmeri 32 m2.

Površina posega je določena le približno. Dokončna površina posega bo
ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. Na
podlagi tako ugotovljene površine se sklene ustrezna pogodba o uskladitvi
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zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim zaradi ureditve lastninsko pravnih
razmerij med Občino Šmarješke Toplice in Direkcijo Republike Slovenije za
ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.
(10 ZA, 0 PROTI)

7. točka

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Svetniki so na vprašanja, postavljena na predhodni seji, odgovore prejeli na sami
seji, na vprašanje glede legalizacije zidanic pa je bil podan pisni odgovor v prilogi
gradiva. Županja je prisotne svetnike pozvala, da podajo nova vprašanja in pobude.
1. G. Zupančič – Kako napreduje priprava Občinskega prostorskega načrta (OPN);
opažena je daljša odsotnost direktorice OU, razlogi? Županja je glede OPN
povedala, da smo pridobili vsa mnenja nosilcev urejanja prostora, negativno mnenje
je podalo le Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; dogovorjeni so
sestanki s predstavniki podjetja Acer zaradi usklajevanja zahtev tega ministrstva.
Glede odsotnosti delavk OU je povedala je, da je svetovalka za turizem in kmetijstvo,
ga. Grajžl nastopila porodniški dopust, direktorica OU, a. Pozderec pa je bolniško
odsotna, predvidoma do konca leta in da so prisotni delavci zato nekoliko bolj
obremenjeni, da pa delo na Občinski upravi kljub temu poteka normalno.
2. G. Besal – zemljišče pri g. Bašlju še vedno ni urejeno tako, da bi lahko postavili
ekološki otok? Zadeva je v zaključni fazi urejanja, pred podpisom pogodbe in
realizacijo.

8. točka
RAZNO

Županja je članico in člane Občinskega sveta opozorila, da še nismo prejeli
seznamov s podpisi občanov glede izgradnje 3. razvojne osi in predlagala, da jih
zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti dostavijo na Občino v prvem tednu januarja.
Svetnikom se je za sodelovanje v iztekajočem letu lepo zahvalila in jih povabila na
zaključno večerjo.
Zapisnik ima deset (10) 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.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
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