Datum: 16. 3. 2018
Štev.:032- 9 /2018-(0104)-2

ZADEVA: ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE, dne 14. marca 2018

20. redna seja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice je potekala v sejni sobi II v Kulturno kongresnem
centru v Dolenjskih Toplicah. Seja se je začela ob 17. uri.
Sejo je odprl g. župan, pozdravil navzoče in ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Prisotni so bili ga. Mojca
Šenica, ga. Slavica Strajnar, g. Roman Lavrič, ga. Urša Beg, g. Mitja Zupančič, g. Marjan Štangelj, g. Aleš
Pršina, g. Alojz Puhan, g. Jože Pavlin, g. Jure Filipović, g. Mišel Gorše. Opravičil se je g. Albin Murn.
Poleg članov sveta so bili prisotni še: predstavniki medijev, predsednik NO Matej Ivanko, s strani občinske
uprave direktor g. Rado Javornik, ga. Majda Gazvoda, g. Željko Hohnjec, Brigita Rončelj, ter pri posameznih
točkah dnevnega reda še ga. Mateja Rožič, predstavniki podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto g. Gregor
Klemenčič, g. Iztok Zorko in g. Ljubomir Jakše, ravnateljica OŠ ga. Maja Bobnar, ter predstavnica podjetja
CeROD d.o.o. ga. Barbara Gril Razboršek.
K1) G. župan je predlagal sledeč
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje;
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
4. Kadrovske zadeve- imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice in
imenovanje članov komisije za poimenovanje ulic;
5. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za l. 2018 –rebalans I.;
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice – II. obravnava;
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice –
II. obravnava;
8. Odlok o mirujočem prometu v Občini Dolenjske Toplice, I. obravnava;
9. Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Dolenjske Toplice, skrajšani postopek;
11. Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice za l. 2018;
12. Obravnava in sprejem letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice za l. 2018;
13. Sklep o potrditvi Tehničnih pravilnikov : Oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda ;
14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah;
15. Vprašanja in pobude.
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G. župan je predlagal umik 13. točke »Sklep o potrditvi Tehničnih pravilnikov : Oskrba s pitno vodo in odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih voda« z dnevnega reda seje.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 1/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi umik 13. točke: »Sklep o potrditvi Tehničnih
pravilnikov : Oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda« z dnevnega reda 20. redne
seje Občinskega sveta.
G. župan je dal na glasovanje spremenjen dnevni red seje.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje;
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
4. Kadrovske zadeve- imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice in
imenovanje članov komisije za poimenovanje ulic;
5. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za l. 2018 –rebalans I.;
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice – II. obravnava;
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice –
II. obravnava;
8. Odlok o mirujočem prometu v Občini Dolenjske Toplice, I. obravnava;
9. Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Dolenjske Toplice, skrajšani postopek;
11. Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice za l. 2018;
12. Obravnava in sprejem letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice za l. 2018;
13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah;
14. Vprašanja in pobude.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje.
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 2/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 19. redne seje.
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju občinske uprave.
G. Javornik pove, da so bili vsi potrebni dokumenti objavljeni v Uradnem listu.
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavniku KMVVI.
Ga. Šenica je podala poročilo o delu komisije in povedala, da so člani komisije soglasno potrdili imenovanje Romana
Lavriča za nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice.
Razprave ni bilo.

Občinski svet,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si

Občinski svet je z 10 glasovi ZA , (1 glas vzdržan) sprejel
SKLEP št. 3/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Sveta zavoda osnovna šola Dolenjske Toplice. Za člana se imenuje Romana Lavriča, Gorenje Polje 1a, 8351 Straža.
G. Javornik je podal pojasnilo glede ustanovitve komisije za poimenovanje ulic.
Ga. Šenica pove, da so člani KMVVI podprli predlog komisije za poimenovanje ulic.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 4/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje
naselij in ulic v občini Dolenjske Toplic, v sestavi:
Helena Miša Kulovec, Na griču 18, 8350 Dolenjske Toplice
Tjaša Zupančič, Sela 7, 8350 Dolenjske Toplice
Judita Podgornik Zaletelj, Šegova 108, 8000 Novo mesto
Marko Pršina, Na griču 13, 8350 Dolenjske Toplice
Andrej Hudoklin, Ob Sušici 15, 8350 Dolenjske Toplice
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko obrazložitev predlaganega rebalansa.
G. Javornik je podrobneje razložil bistvene spremembe predloga rebalansa.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli predlog rebalansa.
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo podprli sprejem rebalansa, z ugotovitvijo, da je veliko
projektov. Apelirajo na občinsko upravo, da pridobi sredstva za izgradnjo atletske steze.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti soglasno potrdili sprejem rebalansa.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli sprejem predloga rebalansa. Apelira pa na OU, da pripravlja projekte,
ki bodo dejansko izvedeni.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Aleš Pršina, Jure Filipović, Marjan Štangelj, Mišel Gorše, Slavica
Strajnar.
Občinski svet je z 10 glasovi ZA , 1 glas PROTI sprejel
SKLEP št. 5/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018-rebalans I.
K6)G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavniku podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto.
G. Zorko je predstavil predlagani Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo podprli sprejem Odloka.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK soglasno podprli sprejem Odloka.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 6/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Dolenjske Toplice.
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavniku podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto.
G. Jakše je predstavil bistvo predlaganega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju občine.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo podprli sprejem Odloka.
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G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli sprejem Odloka.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 7/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice.
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. direktorju OU.
G. Javornik je razložil pomen sprejema novega odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Dolenjske Toplice.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega Odloka v I. obravnavi.
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo podprli sprejem odloka, s pripombo, da se ne zapre ceste
na Sokolskem trgu.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli predlagani odlok.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Mišel Gorše, Jože Pavlin, Alojz Puhan.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 8/20 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini
Dolenjske Toplice v prvi obravnavi.
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o.
G. Klemenčič je predstavil poslovni plan JP Komunala Novo mesto d.o.o. za Občino Dolenjske Toplice za leto 2018.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno potrdili predstavljeni Poslovni plan JP Komunala d.o.o.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 9/20 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme letni plan JP Komunala Novo mesto d.o.o. za
Občino Dolenjske Toplice za leto 2018.
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavnici podjetja CeROD d.o.o.
Ga. Barbara Gril Razboršek je predstavila spremembe Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoz komunalnih odpadkov.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Dolenjske Toplice.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli predlagani odlok.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 10/20 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice po skrajšanem
postopku.
K11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Majdi Gazvoda.
Ga. Gazvoda je predstavila letni program športa v občini.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti podprli sprejem Letnega programa športa.
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Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 11/20 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letni program športa v Občini Dolenjske
Toplice za leto 2018.
K12) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Majdi Gazvoda.
Ga. Gazvoda je predstavila letni program kulture v občini.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti podprli sprejem Letnega programa kulture v občini.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 12/20 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letni program kulture v Občini Dolenjske
Toplice za leto 2018.
K 13) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Rožič.
Ga. Rožič pojasni, da gre za ukinitev statusa javnega dobra na parcelah, ki so predvidena za prodajo in se tako
omogoči njihova prodaja ali zamenjava.
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno potrdili sprejem predlaganega Sklepa o ukinitvi javnega
dobra.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli sprejem Sklepa.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 13/20 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra
K 14) G. Filipović pove, da so starši otrok vrtca dobili za plačilo tudi dan ko je bil »štrajk«, odšteta je bila le prehrana.
Vpraša kaj o tem meni občina ali je to pravilno.
Ga. Gazvoda pojasni, da naj bi bila za čas odsotnosti otroka odšteta le prehrana.
G. župan pa doda, da bo odgovor podan na naslednji seji.
G. župan pove, da glede na govorice, ki se širijo o najemu Sokol bara podaja pojasnilo: Kum Danijel, najemnik Sokol
bara je podal predlog za prekinitev pogodbe o najemu. Bil je objavljen nov razpis, na katerega so se javili trije
podjetniki. Imenovana je bila tričlanska komisija, ki je izbrala ponudnika »Gostinstvo Igor Mavsar s. p.« ki je ponudil
najvišjo najemnino v višini 1.404 EUR. Z njim bo tudi podpisana pogodba.
G. Pršina vpraša, ali bo v pogodbi napisano tudi kako je z odpovedjo pogodbe.
G. župan odgovarja, da bo v pogodbi to zapisano.
G. Štangelj vpraša, koliko občini dolguje Kum Danijel s. p.
G. župan odgovarja, da do včeraj dolguje samo eno najemnino.
G. Pavlin pove, da je pohvalno da je občina obdržala delovanje lokala. Opozori pa, da je potrebno biti previden pri
sodelovanju KKC-ja in Sokol bara.
G. župan pove, da bo za to poskrbljeno.
G. Javornik pove, da je krajevni urad prenehal delovati v občinskih prostorih in zato je bil objavljen razpis za najem.
Ponudbo za najem je dala Zavarovalnica Triglav in z njo bo sklenjena tudi pogodba o najemu. Najemne pogodbe so
sklenjene tako, da se sodelovanje prekine če nista plačani dve najemnini.
Ga. Šenica pove, da je g. Murn na odboru podal pobudo, da se ležeči policaji pri šoli spremenijo v manjše ovire.
Pove še, da nekatere občine uvajajo prevoze za starejše občane, morda bi to uvedli tudi pri nas.
G. župan pove, da je taka pobuda že prišla s strani Zveze borcev, potrebno je preučiti ali bi bilo to smiselno.
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Ga. Šenica poda pobudo, da bi bilo potrebno zbrusiti oder v KKC-ju. Pove še, da so naši gasilci dobili priznanje za
sodelovanje pri gašenju požara v Zalogu.
G. Filipović vpraša, glede na to da sta bila v občini dva požara, ali bomo kaj pomagali tem ljudem, kot se je pomagala
pri požaru leta 2015.
G. župan odgovori, da se o tem razmišlja.
G. Štangelj poda pobudo, da se morda poda pobuda v časopis Vrelec.
Ga. Strajnar vpraša ali bi bilo možno, da bi avtobus vstavljal na Dolenjem Polju.
Ga. Gazvoda odgovori, da je seznanjena s to pobudo, vendar varno vstavljanje na tej lokaciji ni možno.
G. župan doda, da bomo to pobudo na občinski upravi še preučili.
G. Gorše poda pobudo, da naj se poskuša najti način za drugačno vrsto cestnih ovir pri šoli.
G. Hohnjec pove, da so za cono 30 predvidene take ovire -ležeči policaji v taki višini.
G. Pršina opozori, da je na Gradišču neutrjena bankina, ki jo je potrebno sanirati.
G. Hohnjec odgovori, da je že obveščen in zadeva bo urejena.

Nadaljnje razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.45.

Zapisala: Brigita Rončelj

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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