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ZADEVA: ZAPISNIK 9. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                 DOLENJSKE TOPLICE, dne 26. februarja 2020 
 
 
9. 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. 
 
Sejo je odprl g. župan, pozdravil navzoče in ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Prisotni so bili: ga. Karmen 
Potočar, g. Alojz Puhan, g. Aleš Pršina,  ga. Darinka Nardin, ga. Marija Papež, g. Marjan Klobučar,  g. Jože Gril, ga. 
Mojca Šenica, g.  Andrej Šenica. Opravičeno odsotna sta bila g. Jure Filipović in g. Mirko Ljubi. Kasneje se je 
sodelovanju na seji pridružila še novo potrjena svetnica ga. Marija Šuštaršič. 
Poleg članov sveta so bili na seji prisotni še: predsednica NO Občine Dolenjske Toplice ga. Barbara Gril Razboršek  
predstavnik sredstev javnega obveščanja, ter s strani občinske uprave Brigita Rončelj. Pri posameznih točkah 
dnevnega reda so ili prisotni še predsednica OVK ga. Mateja Mihalič, predstavnik podjetja Oklešen d.o.o. g. Andrej 
Bizjak,  ter predstavnica podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto ga. Darinka Redling. 
 
  
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta; 
3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta; 
4. Potrditev nadomestnega mandata člana občinskega sveta; 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2020 – rebalans I; 
6. Seznanitev s poročili Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice o opravljenih nadzorih v letu 2019 in s sprejetim 

Programom dela Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2020; 
7. Obravnava in sprejem poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020; 
8. Obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe – 24 urna 

dežurna pogrebna služba; 
9. Pobude in vprašanja; 
10. Razno. 
 
 
K1) Občinski svet je z 9 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje. 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 1/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 8. redne seje. 
 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 2. dopisne  seje. 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsednici Občinske volilne komisije, ge. Mateji 
Mihelič. 
Ga. Mihelič je povedala, da je OVK ugotovila, da po odstopu svetnika g. Jožeta Muhiča s strani stranke Socialni 
demokrati, pripada mesto svetnika naslednjemu na kandidatni listi in to je Marija Šuštaršič, Pod Cvingerjem 21, 
Dolenjske Toplice. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 3/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi nadomestnega mandata člana 
Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice. Občinski svet potrjuje nadomestni mandat Mariji Šuštaršič, Pod 
Cvingerjem 21, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predstavil bistvene spremembe proračuna Občine Dolenjske Toplice 
za leto 2020. Vse te bistvene spremembe so zajete v preglednici, ki je sestavni del gradiva. Župan pove, da še 
vedno ni dokončan »Suhokranjski vodovod«, za katerega bo potrebno še kar nekaj sredstev, dodana je postavka za 
obnovo Sitarjeve hiše, ta naj bi se financirala preko 23. ZFO-člena, predvidena pa so tudi sredstva za projekte za 
širitev šole, ter sanacijo  mostu na Polju. 
G. Pršina pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega rebalansa. 
G. Gril pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo podprli predlagani rebalans. 
Ga. Šenica pove, da so predlog rebalansa soglasno potrdili tudi člani Odbora za družbene dejavnosti. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans I. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 
2020. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsednici nadzornega odbora Občine Dolenjske 
Toplice ge. Barbari Gril Razboršek. 
Ga. Barbara Gril Razboršek je podala podrobno poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2019 in predstavila program 
nadzora za 2020. 
Potekala je razprava. 
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G. Andrej Šenica pohvali delo NO. Pove še, da ni zadovoljen s kvaliteto časopisa, vsebina je dobra, razmisliti bi bilo 
potrebno, da ne bi izhajal vsak mesec. 
G. Puhan pohvali delo in pove, da do sedaj takih nadzorov ni bilo. 
G. Pršina pohvali delo odbora in poudari naj se uredi področje plačevanja turistične takse. 
Ga.  Nardin pove, da so se nadzori opravljali tudi v preteklosti. 
Ga. Mojca Šenica pove, da se strinja z go. Nardin – nadzori so se opravljali. Opaža pa, da se napake ponavljajo zato 
naj se nadzor opravlja bol pogosto. 
 
 Po razpravi je občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s posameznimi poročili o opravljenih 
nadzorih v letu 2019 in Programom dela Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2020. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavnici podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto ge. 
Darinka Redling. 
Ga. Redling je na kratko predstavila poslovni plan podjetja Komunala d.o.o. za leto 2020. 
G. Pršina pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili Poslovni plan Komunale za leto 2020. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme letni plan JP Komunala Novo mesto d.o.o. za 
Občino Dolenjske Toplice za leto 2020. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavniku podjetja Oklešen d.o.o. g. Andreju Bizjak.  
G. Bizjak je predstavil Elaborat o oblikovanju cene  storitve obvezne gospodarske javne službe, 24-urne dežurne 
službe, katerega je izdelalo podjetje Oklešen d.o.o., ki je izvajale teh storitev za občino. 
G. Gril pove, da so člani Odbora za gospodarstvo soglasno potrdili sprejem predlaganega elaborata. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/9 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 
24-urne dežurne službe v Občini Dolenjske Toplice v predlagani vsebini. 
 
 
K9) G. Puhan vpraša, kako je z ZRC in kako je z novim gasilskim domom PGD Dolenjske Toplice. 
G. župan odgovarja, da ZRC bo v Soteski predvidoma odprt v aprilu. Gradnja gasilskega doma pa zaenkrat še ni 
predvidena. 
G. Andrej Šenica predlaga, da se povežemo s sosednjimi občinami in najdemo skupno rešitev za gradnjo doma za 
starejše. 
Ga. Mojca Šenica poda pobudo, da se uredi »bobrova pot«, pri adaptaciji »Sitarjeve hiše« naj se razmišlja o 
umestitvi prostorov za društva, ter kam naj bi se umestila knjižnica. Vpraša še, ali se bo prenavljal park pri 
zdravilišču. 
G. župan odgovarja, da se bo obnovila »bobrova pot«, »sitarjeva hiša« za knjižnico ni primerna, lahko pa se predvidi 
prostore za društva. »Terme« načrtujejo obnovo parka, vendar občina pri tem ne sodeluje. S strani projektanta parka 
smo dobili vlogo za izdajo mnenja, katerega pa ne potrebujemo dati. Občina ničesar ne zavira. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so člani društev podali pobudo, da se popravi pravilnik o dodeljevanju sredstev društvom 
in da se sredstva izplačujejo prej. 
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G. župan odgovarja, da bo na naslednji seji v obravnavi nov pravilnik o dodeljevanju sredstev društvom in pravilnik o 
najemu KKC-ja. 
Ga. Mojca Šenica pove, da imamo v občini najstarejši »zdraviliški park«, katerega bi bilo potrebno obnoviti in potem 
tržiti. Urediti je potrebno tudi trim stezo. 
G. župan odgovarja, da to ni park ampak gozd, ki ni v naši lasti. Uredi, počisti pa se v času čistilne akcije. 
G. Gril pove, da je bil lep park »Log« v Loški vasi, morda bi lahko tega uredili. 
G. klobučar vpraša, kdaj bo  javna razsvetljava na Gorenjih Sušicah. 
G. župan odgovarja, da letos to ne bo možno. 
 
 
K10) Razprave ni bilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:50. 
 
 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


