Datum: 19. 10. 2017
Štev.:032-37/2017-(0104)-2

ZADEVA: ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE, dne 18. oktobra 2017

18. 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. Urša
Beg, g. Mitja Zupančič, g. Marjan Štangelj, g. Aleš Pršina, g. Alojz Puhan, g. Jože Pavlin, g. Jure Filipović, g.
Mišel Gorše, g. Aleš Lavrič, g. Albin Murn in ga. Mojca Šenica.
Poleg članov sveta so bili prisotni še: ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice, ga. Maja Bobnar, predstavnica
medijev, s strani občinske uprave direktor g. Rado Javornik, ga. Mateja Rožič, ga. Majda Gazvoda in Brigita
Rončelj.
K1) G. župan je predlagal sledeč
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje;
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
4. Imenovanje predstavnika (elektorja) občinskega sveta v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta in kandidata za člana državnega sveta;
5. Predlog sprememb in dopolnitev proračuna Občine Dolenjske Toplice za l. 2017 – rebalans II.;
6. Predlog spremembe proračuna Občine Dolenjske Toplice za l. 2018;
7. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice - II. obravnava;
8. Predlog sklepa za odredbo o prometni ureditvi v občini Dolenjske Toplice- del naselja Dolenje PoljeCona 30;
9. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek;
10. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice;
11. Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2017
– 2020;
12. Vprašanja in pobude.
G. župan je predlagal, da se 4. Točka »Imenovanje predstavnika (elektorja) občinskega sveta v volilno telo 14.
volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in kandidata za člana državnega sveta«, umakne z dnevnega reda
seje, ker ni bilo podanih predlogov za elektorje.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 1/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi umik 4. Točke »Imenovanje predstavnika
(elektorja) občinskega sveta v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in kandidata za člana
državnega sveta«, z dnevnega reda 18. redne seje OS.
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G. župan je tako spremenjen dnevni red dal na glasovanje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje;
Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
Predlog sprememb in dopolnitev proračuna Občine Dolenjske Toplice za l. 2017 – rebalans II.;
Predlog spremembe proračuna Občine Dolenjske Toplice za l. 2018;
Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice - II. obravnava;
Predlog sklepa za odredbo o prometni ureditvi v občini Dolenjske Toplice- del naselja Dolenje PoljeCona 30;
Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek;
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice;
Seznanitev s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2017
– 2020;
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. 2/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 17. redne seje.
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju občinske uprave.
G. Javornik je svetnike seznanil, da je bil v Uradnem listu objavljen sprejet cenik o najemnini za grobove.
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko obrazložitev drugega rebalansa proračuna občine
Dolenjske Toplice za leto 2017.
G. Javornik je podrobneje predstavil bistvene spremembe proračuna za 2017.
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili predlog rebalansa.
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli predlog rebalansa.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili predlog rebalansa.
G. Štangelj pove, da so člani Statutarno pravne komisije z dvema glasovoma potrdili predlog rebalansa. Poda pa
pobuda, da naj bo rebalansov čim manj, saj naj bi občinska uprava pravilno načrtovala porabo sredstev.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Jure Filipović, Marjan Štangelj, Aleš Pršina, Alojz Puhan.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 3/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 II.
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predstavil bistvo spremembe proračuna za leto 2018.
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G. Javornik je podal še podrobnejšo razlago spremembe proračuna.
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili predlog Odloka o proračunu občine Dolenjske
Toplice za leto 2018.
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli predlagani predlog.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili predlagani predlog.
G. Štangelj pove, da so člani Statutarno pravne komisije z dvema glasovoma potrdili predlagani predlog.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Jože Pavlin, Rado Javornik.
Po razpravi je Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 4/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018.
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju OU.
G. Javornik je na kratko predstavil Odlok s katerim občina ureja prodajo blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na
premičnih stojnicah ali prodajo s potujočimi prodajalnami v občini Dolenjske Toplice.
G. Pavlin pove, da so člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli sprejem predlaganega Odloka.
G. Štangelj pove, da sta tudi člana Statutarno pravne komisije podprla sprejem Odloka.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 5/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini
Dolenjske Toplice.
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju OU.
G. Javornik pove, da so občani Dolenjega Polja na občino naslovili pobudo, da skozi del vasi poteka območje
omejitve hitrosti 30km/h (cona 30).
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo s tremi glasovi ZA in glasom PROTI, potrdili sprejem predloga.
G. Štangelj pove, da je tudi SPK potrdila sprejem predloga.
Potekala je razprav v kateri so sodelovali: Jure Filipović, Albin Murn, Roman Lavrič, Aleš Pršina, Alojz Puhan.
Po razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejel
SKLEP št. 6/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odredbo o prometni ureditvi v občini Dolenjske
Toplice - delu naselja Dolenje Polje – CONA 30.
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ravnateljici OŠ ge. Maji Bobnar.
Ga. Bobnar je obrazložila vzroke za povečanje cen programov predšolske vzgoje.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili predlagani predlog spremembe cen programov
predšolske vzgoje.
G. Štangelj pove, da sta tudi člana Statutarno pravne komisije potrdila predlagani predlog.
Potekala je razprav v kateri so sodelovali: Jure Filipović, Mojca Šenica, Marjan Štangelj, Albin Murn, Aleš Pršina,
Roman Lavrič, Jože Pavlin, Mišel Gorše, Alojz Puhan.
Svetniki so podali pobudi:
- da se poveča znesek prispevka za novorojenca,
- če so težave staršev pri plačevanju vrtca, naj se o tem obvesti Občinski svet, da bodo ukrepali oziroma prispevali
finančna sredstva za plačilo.
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Po razpravi je Občinski svet z 10 glasovi ZA, 1 glas PROTI sprejel
SKLEP št. 7/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o spremembi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek.
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. direktorju OU.
G. Javornik je predstavil Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav.
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav na območju občine.
G. Štangelj pove, da so člani Statutarno pravne komisije potrdila sprejem Pravilnika.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 8/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav na območju občine Dolenjske Toplice.
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Gazvoda.
Ga. Gazvoda je na kratko predstavila dokument regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za
obdobje 2017-2020.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 9/18 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je na svoji 18. redni seji dne, 18.10.2017 seznanil s
Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2017 -2020 za jugovzhodno statistično regijo, ki ga je
dne 8. 9. 2017 v seznanitev občinskim svetom občin poslal Center za socialno delo Novo mesto.
K11) G. župan je OS seznanil z odstopom svetnika g. Vida Klančičarja. Svetniki so tudi dobili pisno odstopno izjavo
svetnika. Župan je še povabil svetnike na skupno sejo občinskih svetov Dolenjske in Bele Krajine glede zadeve
CeROD. Svetnikom je bilo razdeljeno gradivo za to sejo.
G. Gorše pove, da je bil s strani občanov opozorjen, da je potrebno na pokopališčih zamenjati zalivalke, ker so
nekatere poškodovane.
G. Murn sprašuje, kakšni papirji so potrebni, da se lahko postavi nova stavba, ki stoji na križišču Pionirske ceste.
Poda še pobudo naj se hitrostne ovire pri šoli zamenjajo z »bolj prijaznimi«.
Ga. Rožič odgovori, da je za hišo ob Pionirski cesti pridobljeno gradbeno dovoljenje.
G. Javornik pojasni, da glede hitrostnih ovir so določeni predpisi, za omejitev hitrosti 30km/h je potrebna določena
višina ovire. Izbrali smo cenejše rešitve.
G. župan doda, da občinska uprava lahko še preuči kaj se da narediti glede teh ovir.
G. Javornik še pojasni, da so bile ostale možnosti že preučene. Ena možnost bi bila »solza« , ki pa je veliko dražja.
G. Štangelj vpraša, kako je s »prebojem Roška«?
G. župan odgovori, da se v teh dneh pričakuje gradbeno dovoljenje, tako da so možnosti, da se letos začne gradnja.
G. Filipović vpraša, ali je možno urediti obvoz mimo Malega raja v času gradnje vodovoda na Polju.
G. Javornik odgovori, da to ni problem, bo pa v prihodnje na Dol. Polju samo polovična zapora.
G. Filipović še doda, da bi bilo smotrno popraviti še most, če je že cesta zaprta.
G. Javornik odgovori, da se na mostu izvajajo popravila v okviru tekočega vzdrževanja.
G. Filipović še pove, da so na sprehajalni poti pri čistilni napravi dvignjeni pokrovi.
G. Puhan vpraša, kdaj bo asfalt na Velikem Riglju in Cerovcu in ali se predvideva gradnja vodovoda Cerove-Podturn,
v letošnjem letu.
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G. Javornik odgovarja, da naj bi se v prihodnjem tednu izvedli priključki potem pa še asfaltiranje.
G. Puhan pove, da je tako verzijo slišal že drugič, upa da bo to sedaj realizirano, ker ljudje sprašujejo kdaj bo
narejeno.
G. Javornik še doda , da je v tem času težko dobiti asfalt.
G. Pavlin pove, naj se opozori izvajalce, da postavijo semaforje razumno oziroma strokovno.
G. Lavrič pove, da je ob cesti na Polju potrebno urediti bankine. Urediti je potrebno odvodnjavanje od spomenika
proti Krki, da to pride do Krke, ker se sedaj to konča sredi travnikov.
G. Zupančič poda pobudo, da se v križišču v Soteski postavi cestno ogledalo, ker je cesta nepregledna ( cesta iz
Soteske mimo Grandovca do križišča za Drenje). Pove še, da si je v soboto ogledal razstavo arhitektov v Sitarjevi
hiši. Bilo je predstavljeno na strokoven način, zadevo smo dobili brezplačno, ljudi pa je bilo zelo malo.
G. Murn pove, da je danes na občini oddal pobudo s strani prebivalcev naselja Grič, da se v naselju uredi omejitev
hitrosti.

Seja je bila zaključena ob 19:10.
Zapisala: Brigita Rončelj

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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