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ZADEVA: ZAPISNIK 4. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                   DOLENJSKE TOPLICE, dne 27. februar 2019 
 
 
4. redna seja  Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice je potekala v sejni sobi Kulturno kongresnega 
centra v Dolenjskih Toplicah. Seja se je začela ob 17. uri. 
 
K1) Sejo je odprl g. župan, pozdravil navzoče in ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Prisotni so bili: g. 
Jure Filipović, g. Mirko Ljubi, g. Alojz Puhan, ga. Marija Papež, g. Marjan Klobučar, g. Aleš Pršina, ga. 
Darinka Nardin, g. Jože Gril, g. Jože Muhič, ga. Mojca Šenica, g.  Andrej Šenica. Opravičila se je ga. 
Karmen Potočar. 
 

Poleg članov sveta so bili prisotni še predstavniki medijev. S strani občinske uprave sta  bila prisotna g. 
Marjan Menger in  Brigita Rončelj. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta; 
3. Seznanitev s poročilom o delu skupne medobčinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Dolenjske Toplice. Mirna Peč in Žužemberk – za leto 2018; 
4. Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019; 
5. Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020; 
6. Pobude in vprašanja; 
7. Razno. 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje. 
 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 1/4 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme zapisnik 3. redne seje. 
 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodji skupne medobčinske uprave g. Marjanu 
Mengerju. 
G. Menger je podal poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018. 
Potekala je razprava. 
G. Andrej Šenica: radarje je potrebno postavljati preudarno, v centrih krajev, ne z namenom pobiranja 
denarja ampak z namenom povečanja varnosti, 
: kako je s črnimi odlagališči in kakšne so aktivnosti glede varstva živali. 
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G. Menger odgovarja, da so pristojni za komunalne odpadke za ostale ne. Glede živali pa redarka 
opozarja, če psi niso na povodcih in glede pobiranja iztrebkov. 
G. Jure Filipović pohvali poročilo, ter opozori na parkiranje ob cesti za KKC-jem v času prireditev. Sprašuje 
ali je parkiranje tam dovoljeno. 
G. Menger odgovarja, da parkiranje ob cesti ni dovoljeno.  
Nadaljnje razprave ni bilo.  
 
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/4 OS: 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 2018 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega poročila. 
 
G. Menger je ob 17:30 zapustil sejo. 
 
G. župan je predlagal združitev točki 4 in 5. 
Svetniki so se s predlogom strinjali. 
 
K4,5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da glede na to, da so bili vsi svetniki z osnutkoma 
proračuna že seznanjeni na odborih bo na kratko predstavil le bistvene postavke: 
Velik finančni problem je izgradnja suhokranjskega vodovoda oziroma sočasne gradnje  
- obseg do sedaj izvedenih del že presega pogodbeno vrednost (29 mio EUR razpisana vrednost, 31 

mio EUR podpisana vrednost z izbranim izvajalcem, vrednost do sedaj izvedenih del 34 mio EUR) 
- eden od glavnih vzrokov za prekoračitev pogodbene vrednosti so sočasne investicije, saj se glavnina 

teh investicij uvršča med tako imenovane upravičene stroške suhokranjskega vodovoda ,vrednost teh 
sočasnih investicij je cca 1,8 mio EUR (od tega plačanih do konca 2018 cca 0,5 mio EUR) 

- občine partnerice si prizadevajo doseči spremembo osnovne pogodbe z MBO 
- v primeru neuspelih pogajanj z MOP lahko vrednost sočasnih investicij v celoti bremeni občinski 

proračun, kar predstavlja resno grožnjo za likvidnostno situacijo 
- za uspešna pogajanja z MOP bo potrebno pripraviti dokumentacijo, ki je ocenjena na cca 250.000 

EUR (strošek občin partneric). 
G. župan še pove, da ukinja Režijski obrat. 
Potekala je razprava. 
G. Filipović vpraša: kaj pomeni postavka za križišče v Podhosti, kaj je predvideno na postavki investicija 
OŠ in kaj je z vrtcem, glede na to, da je bilo v prejšnjem mandatu rečeno, da se je za gradnjo vrtca 
potrebno samo še dogovoriti o odkupu zemljišča. 
G. župan odgovarja, da račun za križišče v Podhosti zapade v plačilo letos, zato je v proračunu. V OŠ se 
predvideva toplotna izolacija kurilnice, če jo bo možno izvesti. Glede vrtca pa pove, da so lastniki 
pripravljeni prodati zemljišče, vendar pa obstaja še druga možnost in sicer gradnja vrtca pri tovarni 
Ciciban, skupaj s Policijsko postajo in gasilskim domom. 
G. Filipović vpraša ali bo pri pripravi čebelarskega praznika, prihodnje leto, sodeloval tudi Občina Straža. 
G. župan odgovarja, da bo sodelovala tudi občina Straža, glavnina pa bo naša. 
G. Pršina  pohvali, da se zmanjšujejo stroški občinske uprave in sprašuje, kaj pomeni postavka za MBO 
CERO-DBK. 
G. župan pojasni, da je 10 občin iz Dolenjske in Bele krajine podpisalo pogodbo o ustanovitvi JP CERO-
DBK d.o.o., ki bo nosilec investicije - Objekt za mehansko in biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in 
Bele  krajine.  
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G. Jure Filipović, predsednik Odbora za gospodarstvo pove, da so člani odbora s sedmimi glasovi ZA 
sprejeli sklep, da se o osnutku Odloka o proračunu za 2019 in 2020 opravi javna razprava. 
Ga. Mojca Šenica, predsednica Odbora za družbene dejavnosti pove, da so člani soglasno sprejeli sklep, 
da se o osnutku Odloka o proračunu za 2019 in 2020 opravi javna razprava. 
G. Aleš Pršina, predsednik  Odbora za komunalo pove, da so soglasno sprejeli sklep, da se o osnutku 
Odloka o proračunu za 2019 in 2020 opravi javna razprava. 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 3/4 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se o  osnutku Odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 opravi javna razprava. 
 
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/4 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se o  osnutku Odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 opravi javna razprava. 
 
 
K6) G. Andrej Šenica vpraša, ali bo v času gradnje mostu čez Sušico popolna zapora ceste. 
G. župan odgovarja, da bo popolna zapora, gradnja pa bo trajala 3 do 4 mesece. 
G. Marjan Klobučar vpraša, kaj je z javno razsvetljavo na Gorenjih Sušicah in opozori, da na Lubancu 
odnaša pesek s ceste in je to potrebno urediti. 
G. župan odgovori, da se bo glede javne razsvetljave poskušalo kaj urediti, prednost pa imajo manjše 
investicije na tem področju. Glede ceste pa prosi g. Klobučarja, da uredi sestanek na terenu.  
G. Filipović pove, da je bilo na odboru povedano, da se cene vrtca niso spreminjale samo navzgor ampak 
tudi navzdol, kar pa ni res. V zadnjem mandatu se je vrtec kar nekajkrat podražil. V primerjavi z drugimi 
občinami smo med najdražjimi. Če bo podan predlog za podražitev ga ne bo podprl. 
G. župan odgovori, da je bila na odboru podana ugotovitev glede cen vrtca za daljše časovno obdobje. 
Velik vpliv na ceno v vrtcu ima struktura zaposlenih, do naslednje seje bodo pripravljeni natančnejši 
podatki o tem. 
 
K7) Razprave ni bilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10. 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 
 
 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk   


