Datum: 3. 5. 2018
Štev.:032- /2018-(0104)

ZADEVA: ZAPISNIK 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE, dne 25. aprila 2018

21. 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, g. Mitja Zupančič, g. Marjan Štangelj, g. Alojz Puhan, g. Jože
Pavlin, g. Albin Murn, g. Jure Filipović. Opravičeno odsotni so bili: ga. Urša Beg, g. Mišel Gorše, g. Aleš
Pršina.
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 g. Marjan Menger, ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice ga. Maja Bobnar, komandir PP
Dolenjske Toplice g. Tomaž Agnič, vodja SOU Suhe krajine g. Rafko Križman, predstavnika ZVKDS direktor
g. Mitja Simič in ga. Judita Podgornik Zaletelj, predstavnika GPO Dolenjske Toplice tov. Primož Žlak in tov.
Bogdan Muška, namestnica direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto ga. Katarina Drenik, direktor
Knjižnice Mirana Jarca g. Borut Novak.
K1) G. župan je predlagal sledeč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje;
Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
Kadrovske zadeve - imenovanje nadomestnega članstva SPVCP;
Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017;
Odlok o mirujočem prometu v Občini Dolenjske Toplice, II. obravnava;
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice – I. obravnava;
Seznanitev z opredelitvami do pripomb na Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Dolenjske Toplice;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2017 in Programa dela,
finančnega in kadrovskega načrta za leto 2018;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2017 in Načrta za leto 2018;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017 in
Finančnega načrta za leto 2018;
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;
Poročilo Gasilskega občinskega poveljstva Dolenjske Toplice za l. 2017;
Poročilo Policijske postaje Dolenjske Toplice o stanju varnosti na območju Občine Dolenjske Toplice v l. 2017;
Seznanitev s poročilom o delu skupne medobčinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk - za leto 2017;
Letno poročilo nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017;
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17. Poročilo o delu SOU Suha krajina za l. 2017;
18. Predstavitev Društva upokojencev Dolenjske Toplice;
19. Vprašanja in pobude.
G. župan je predlagal umik 19. točke »Predstavitev Društva upokojencev Dolenjske Toplice« z dnevnega reda seje.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 1/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi umik 19. točke: Predstavitev Društva upokojencev
Dolenjske Toplice » z 21. redne seje Občinskega sveta.
G. Murn poda pobudo naj se v prihodnje poročevalce na sejah uvrsti na začetek seje.
G. Javornik odgovori, da je dnevni red seje sestavljen na osnovi poslovnika, ki določa vrstni red točk, glede na
vsebino.
G. župan je dal na glasovanje spremenjen dnevni red seje
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje;
Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta;
Kadrovske zadeve - imenovanje nadomestnega članstva SPVCP;
Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017;
Odlok o mirujočem prometu v Občini Dolenjske Toplice, II. obravnava;
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice – I. obravnava;
Seznanitev z opredelitvami do pripomb na Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Dolenjske Toplice;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2017 in Programa dela,
finančnega in kadrovskega načrta za leto 2018;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2017 in Načrta za leto 2018;
Obravnava in sprejem Letnega poročila Javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017 in
Finančnega načrta za leto 2018;
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;
Poročilo Gasilskega občinskega poveljstva Dolenjske Toplice za l. 2017;
Poročilo Policijske postaje Dolenjske Toplice o stanju varnosti na območju Občine Dolenjske Toplice v l. 2017;
Seznanitev s poročilom o delu skupne medobčinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk - za leto 2017;
Letno poročilo nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017;
Poročilo o delu SOU Suha krajina za l. 2017;
Vprašanja in pobude.

Občinski svet je z 9 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje.
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K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda.
Občinski svet je z 8 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN) sprejel
SKLEP št. 2/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 20. 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 je komisija prejela dva predloga za imenovanje
nadomestnih članov SPV in sicer s strani Policijske postaje Dolenjske Toplice je bila predlagana ga. Katarina
Grmovšek in s strani občanov g. Janez Šafar. Člani komisije so oba predloga podprli.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 3/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju nadomestnih članov Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za člane se imenuje:
- Janez Šafar, predstavnik občanov
- Katarina Grmovšek, predstavnik PP Novo mesto, oddelek Dolenjske Toplice.
K 5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil zaključni račun občine za leto 2017.
G. Javornik je podal podrobnejšo razlago zaključnega računa občine Dolenjske Toplice.
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno podprli sprejem Odloka o zaključnem računu občine za
leto 2017.
G. Pavlin pove, da so člani Odbora za gospodarstvo s 4 glasovi podprli sprejem odloka.
Ga. Šenica pove, da so tudi člani Odbora za družbene dejavnosti glasovali za sprejem Odloka.
G. Štangelj pove, da so člani SPK prav tako podprli sprejem Odloka.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Štangelj Marjan, Alojz Puhan, Albin Murn, Jože Pavlin, Jure Filipović,
Majda Gazvoda, župan.
Potekala je razprava o plačilu in poročanju o turistični taksi s strani ponudnikov nastanitev v občini. Zaključek
razprave je bil, da se opravi nadzor o plačevanjem TT, ter se na naslednji seji poda poročilo.
Po razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 4/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2017.
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. direktorju.
G. Javornik je podal kratko obrazložitev Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini.
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo s štirimi glasovi ZA potrdili sprejem Odloka.
G. Pavlin pove, da so člani Odbora za gospodarstvo podprli sprejem predlaganega Odloka.
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK podprli sprejem Odloka.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
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SKLEP št. 5/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini
Dolenjske Toplice.
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Gazvoda.
Ga. Gazvoda je predstavila predlog Odloka, ki je osnovan na osnovi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
ki določa znesek turistične takse in na novo uvaja promocijsko takso.
G. Štangelj pove, da sta člana SPK podprla sprejem predlaganega Odloka.
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo podprli sprejem Odloka.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 6/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme besedilo predloga Odloka o turistični in
promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice v prvi obravnavi.
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju ZVKDS Novo mesto.
G. Simič je na kratko predstavil Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov v občini.
Ga. Judita Podgornik Zaletelj, predstavnica ZVKD, je podala podrobnejšo razlago 19 pripomb, ki so bile podane s
strani občanov na predlagani Odlok.
Ga. Šenica pove, da so se člani Odbora za družbene dejavnosti seznanili z opredelitvami do pripomb na Odlok.
G. Zupančič pove, da so tudi člani Odbora za komunalo potrdili seznanitev z opredelitvami do pripomb na Odlok
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 7/21 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil z opredelitvami do pripomb na Odlok o
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice.
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ravnateljici OŠ ge. Maji Bobnar.
Ga. Bobnar je podala poročilo o delu v letu 2017, ter predstavila finančni in kadrovski načrt za leto 2018.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti podprli sprejem poročila.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 8/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi Letnega poročila Osnovne šole
Dolenjske Toplice za leto 2017.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 9/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi Programa dela, finančnega načrta
in kadrovskega načrta Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2018.
K 11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju Knjižnice Mirana Jarca g. Borutu Novaku.
G. Novak je podal poročilo o delu Knjižnice Mirana Jarca za leto 2017 in predstavil načrt dela za 2018.
G. Murn je podal pobudo, da se uvede postajališče za Bibliobus tudi na Sušicah in Občicah.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 10/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s povzetkom Letnega poročila 2017
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Finančnim načrtom za leto 2018 za Občino Dolenjske Toplice.
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K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo namestnici direktorice Zdravstvenega doma Novo
mesto, ge. Katarini Drenik.
Ga. Drenik je na kratko predstavila poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom za leto 2017 in predstavila načrt
dela za leto 2018.
Ga. Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti soglasno potrdili sprejem predlaganega Sklepa.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 11/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdajo soglasja k Letnemu poročilu za leto
2017 ter Program dela in finančnemu načrtu za leto 2018.
K14) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo komandirju PP Dolenjske Toplice, g. Agniču.
G. Agnič je podal poročilo o varnostni problematiki na območju občine za leto 2017.
Potekala je krajša razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Mojca Šenica, Albin Murn, Tomaž Agnič.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 12/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s poročilom o varnostni problematiki na
območju občine Dolenjske Toplice v letu 2017.
K17) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodji SOU g. Rafku Križmanu.
G. Križman je podal poročilo o delu Skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2017 in 2018.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Albin Murn, Alojz Puhan, Rafko Križman, Rado Javornik.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 13/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s programom dela in poročilom o delu
skupne občinske uprave – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2017 in 2018.
G. župan je ob 19.40 prekinil sejo in odredil 10 minutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 19.50.
K 15) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodji SOU MIR g. Marjanu Mengerju.
G. Menger je podal poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za občino Dolenjske Toplice.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Albin Murn, Jože Pavlin, Marjan Štangelj, Marjan Menger.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 14/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave
– Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2017 in oceno
izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega poročila.
K 13) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo bivšemu poveljniku GPO tov. Primožu Žlaku.
Tov. Žlak je podal kratko poročilo o delu GPO za leto 2017.
Tov. Muška Bogdan, poveljnik GPO Dolenjske Toplice, je na kratko predstavil plan dela GPO za naslednjih pet let.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
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SKLEP št. 15/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s poročilom o delu Gasilskega občinskega
poveljstva Dolenjske toplice za leto 2017.

K12) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Majdi Gazvoda.
Ga. Gazvoda je na kratko obrazložila bistvo predlaganega sklepa o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu.
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti podprli sprejem Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu.
G. Štangelj pove, da sta tudi člana SPK podprla sprejem predlaganega Sklepa.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 16/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu.
K16) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku NO g. Mateju Ivanko.
G. Ivanko je podal poročilo o delu NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017.
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Jože Pavlin, Matej Ivanko, Rado Javornik, župan.
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 17/21: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil z letnim poročilom nadzornega odbora
Občine Dolenjske Toplice za leto 2017.
K18) G. Murn pove:
- potrebno je sanirati pločnik od pokopališča do trgovine Mercator v Dolenjskih Toplicah,
- urediti ogrevanje v mrliški vežici,
- v sklopu gradnje križišča se naj odstrani oporni zid pri Klemenčiču.
G. župan odgovori, da glede urejanja mrliške vežice ima g. Fabijan avtorske pravice, zato se je za vsak poseg
potrebno dogovarjati z njim.
G. Štangelj vpraša, koliko dni je delovala toplotna črpalka na občini, v letošnji zimi.
G. Javornik odgovori, da je vse delovanje zabeleženo, je pa sprožen postopek tožbe do izvajalca.
G. Štangelj vpraša ali sedaj črpalka deluje.
G. Javornik odgovori, da sedaj ni potrebe, da bi delovala.
G. Pavlin pove, da je potrebno sanirati fasado mrliške vežice.
G. župan pove, da je to že predvideno.
Ga. Strajnar poda pobudo, da se po občini namestijo zabojniki za pasje iztrebke z vrečkami in opozorili za kazen.
Pobude naj bodo v bodoče podrobneje zapisane, saj je že večkrat podala pobudo za pločnik, pa to ni nikjer
zapisano.
Pove še, da je g. Filipović na prejšnji seji zastavil vprašanje glede plačila vrtca za dneve stavke, odgovor naj bi dobili
na današnji seji, pa ga ni.
G. Filipović doda, da je bilo za čas stavke odbita samo malica, čeprav otroci niso bili v vrtcu.
G. župan odgovori, da bo odgovor podan na naslednji seji.
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Nadaljnje razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.30

Zapisala: Brigita Rončelj

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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