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ZADEVA: ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

                   DOLENJSKE TOPLICE, dne 24. maja 2017 

 
 
16. 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 g. Vid 
Klančičar, ga. Urša Beg, 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. Kasneje se je seji pridružil še g. Mitja 
Zupančič. 
Poleg članov sveta so bili prisotni še predsednik NO občine, g. Matej Ivanko, mediji, s strani občinske uprave 
direktor g. Rado Javornik in Brigita Rončelj. ter pri posameznih točkah dnevnega reda še ga. Majda Gazvoda  
in g. Primož Primec..  
Pri posameznih točkah dnevnega reda so bili prisotni: predstavnica podjetja Praetor d.o.o., ga. Špela 
Brezavšček, direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto asist. mag. Alenka Simonič, direktor Knjižnice 
Mirana Jarca Novo mesto, g. Borut Novak, direktor Komunale Novo mesto, mag. Gregor Klemenčič. 
 
 
K1) G. župan je predlagal sledeč  
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta; 
4. Predlog potrditve nadomestnega mandata članu nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice ter obravnava 

in sprejem končnega predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za priznanje Občine 
Dolenjske Toplice ; 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans I.; 
6. Odlok o podelitvi koncesije javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest - druga obravnava; 
7. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. z revizorjevim mnenjem za leto 2016; 
8. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017; 
9. Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunskih cen storitev OGJS varstva okolja za l. 

2017; 
10. Obravnava in sprejem Letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 in Načrt za leto 2017; 
11. Obravnava in sprejem Letnega poročila Javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016;  
12. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti; 
13. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu; 
14. Obravnava poročil o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice; 
15. Vprašanja in pobude. 
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G. Filipović pove, da je seja OS preobsežna in poda pobudo, da se v bodoče pripravljajo seje z manj točkami. 
 
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. 1/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 15. redne seje.  
 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju občinske uprave. 
G. Javornik je povedal, da je bil zaključni račun občine objavljen v Uradnem listu. 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI. 
G. Klančičar je podal poročilo o delu komisije in povedal, da so člani komisije soglasno potrdili imenovanje Mitja 
Strajnarja, Dol. Gradišče 5, za nadomestnega člana NO občine Dolenjske Toplice. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se za nadomestnega člana  
Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice imenuje Mitja Strajnarja, Gorenje Gradišče 5, 8350 Dolenjske Toplice.  
 
G. Klančičar je še poročal o izboru kandidata za prejem občinskega grba. Komisija je  prejela več  predlogov, člani 
komisije pa so podprli predlog Janeza Tekavčiča in Liste topliške doline, ki so predlagali, da grb prejme Jože Pršina. 
Potekala je razprava o spremembi načina izbora dobitnika grba. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 3/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da Grb občine Dolenjske Toplice za leto 
2017 prejme Jože Pršina, Gregorčeva ulica 5, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko obrazložitev prvega rebalansa proračuna občine 
Dolenjske Toplice. 
Ob 17:30 se je seji pridružil Mitja Zupančič. 
G. Javornik je podrobneje predstavil rebalans. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Jure Filipović, Albin Murn, Marjan Štangelj, Mitja Zupančič, Jože Pavlin, 
Mojca Šenica. 
G. Zupančič  pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili predlog rebalansa. 
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili predlog rebalansa. 
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli predlog rebalansa. 
G. Štangelj pove, da so člani Statutarno pravne komisije potrdili predlog rebalansa. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna 
Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 I. 
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Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 
2017. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predstavnici podjetja Praetor d.o.o., Špeli Brezavšček. 
Ga. Brezavšček je na kratko pojasnila predlog Odloka o podelitvi koncesije javne gospodarske službe vzdrževanja 
občinskih cest. 
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo potrdila sprejem Odloka z določenimi pripombami in sicer 
 s popravkom v 21. členu , 13 . alineja , točka f., se črta besedilo »na območju Občine Dolenjske Toplice oz. 
ne več kot 10 km izven območja občine«. 
 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Mitja Zupančič, Jože Pavlin, Jure Filipović. 
G. Štangelj pove, da so člani Statutarno pravne komisije podprli predlog Odloka. Sam  pa pove, da se mora občina 
zaščititi, tudi če obstaja procent rizika za občino, naj se ta Odlok ne sprejme. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 
obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice s popravkom v 
21. členu , 13 . alineja , točka f., ki se po novem glasi : » da razpolaga s poslovnim prostorom oz. drugim 
primernim prostorom za hrambo vozil in opreme za izvajanje gospodarske javne službe«. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto. 
G. Klemenčič je predstavil letno poročilo podjetja Komunala d.o.o. 
G. Zupančič  pove, da so na Odboru za komunalo oblikovali nov sklep, katerega tudi predlagajo da ga sprejme 
Občinski svet. 
Sklep se glasi: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letno poročilo JP Komunala Novo mesto 
d.o.o.za leto 2016, ki ga je dne 27.3.2017 sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto d.o.o.  
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice s sprejemom Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za 
leto 2016 zaradi potrditve Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2016 ne priznava terjatev 
Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. do Občine Dolenjske Toplice iz naslova višjih stroškov 
prevoznih storitev iz Čistilne naprave Dolenjske Toplice na Centralno čistilno napravo Novo mesto.  
 
Občinski svet Občine Dolenjske nalaga Občinski upravi, da se glede stroškov odvoza odpadne vode, ki 
izhajajo iz Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2016 v roku 3 mesecev od sprejetja tega 
sklepa dogovori z JP Komunala Novo mesto d.o.o. in uskladi medsebojne odprte zadeve o rezultatih pa 
poroča odboru in Občinskemu svetu. 
 Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letno poročilo JP Komunala Novo mesto 
d.o.o.za leto 2016, ki ga je dne 27.3.2017 sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto d.o.o.  
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice s sprejemom Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za 
leto 2016 zaradi potrditve Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2016 ne priznava terjatev 
Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. do Občine Dolenjske Toplice iz naslova višjih stroškov 
prevoznih storitev iz Čistilne naprave Dolenjske Toplice na Centralno čistilno napravo Novo mesto.  
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Občinski svet Občine Dolenjske nalaga Občinski upravi, da se glede stroškov odvoza odpadne vode, ki 
izhajajo iz Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2016 v roku 3 mesecev od sprejetja tega 
sklepa dogovori z JP Komunala Novo mesto d.o.o. in uskladi medsebojne odprte zadeve o rezultatih pa 
poroča odboru in Občinskemu svetu. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto. 
G. Klemenčič je predstavil poslovni plan podjetja Komunala d.o.o za leto 2017. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo potrdili predlog Sklepa. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme letni plan JP Komunala Novo mesto d.o.o. za 
Občino Dolenjske Toplice za leto 2017. 
 
 
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto. 
G. Klemenčič je podal obrazložitev predloga oblikovanja in potrditve cen storitev obvezne javne službe varstva okolja 
v občini Dolenjske Toplice. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo potrdili predlog Sklepa. 
G. Štangelj pove, da so tudi člani SPK potrdili sprejem predlaganega Sklepa. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Mitja Zupančič, Mišel Gorše, Marjan Štangelj, Albin Murn. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi  Elaborata in  
predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  
ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi  
čistilnimi napravami  in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice za leto  
2017. 
 
Ob 19.30 uri je župan po poslovniku prekinil sejo za 10 minut. 
 
 
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici Zdravstvenega doma Novo mesto mag. dr. 
Alenki Simonič. 
Ga. Simonič je predstavila letno poročilo Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 in načrt dela za 2017. 
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti soglasno potrdili sprejem letnega poročila 
Zdravstvenega doma  
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi letnega poročila 
Zdravstvenega doma za leto 2016 in Načrt za leto 2017. 
K11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju Knjižnice Mirana Jarca  Novo mesto, 
g. Borutu Novaku. 
G. Novak je na kratko predstavil poročilo o delu in poslovanju Knjižnice Mirana Jarca za leto 2016, za 
območje občine Dolenjske Toplice. 



 

 

 

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

Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili sprejem letnega poročila knjižnice. 
Zastavili pa so vprašanje zakaj se plačuje članarina, na katerega so dobili odgovor, ki pa ni jasen. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Mojca Šenica, Marjan Štangelj, Albin Murn, Mišel Gorše, Vid 
Klančičar. 
Po razpravi je Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 10/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o seznanitvi s Povzetkom 
letnega poročila 2016 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Dolenjske Toplice.  
 
 
K 12)G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Majdi Gazvoda. 
Ga. Gazvoda je na kratko predstavila pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih 
dejavnosti. 
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili predlog pravilnika. 
G. Štangelj pove, da so tudi člani Statutarno pravne komisije potrdili predlog pravilnika. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 11/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Pravilnik o sofinanciranju društev na 
področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti. 
 
 
K13) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Majdi Gazvoda. 
Ga. Gazvoda je predstavila bistvo spremembe soglasja k cenam storitev pomoč družini na domu. 
Ga. Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti potrdili sprejem soglasja k cenam. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 12/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu. 
 
 
K14) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku NO, Mateju Ivanko. 
G. Ivanko je podal poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2016. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: 
Albin Murn, Marjan Štangelj, Vid Klančičar, Mišel Gorše. 
 
Po razpravi je Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel (1 ni glasoval) 
SKLEP št. 13/16 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenih 
nadzorih v letu 2016. 
 
 
K15) Ga. Šenica vpraša ali so podatki ali je bila sanacija radona v šoli uspešna ali ne? 
G. župan odgovarja, da naj bi bila sanacija na osnovi preveritev uspešna. 
G. Zupančič predlaga naj se vodi podrobna evidenca stroškov koncesionarja za vzdrževanje cest in čez 5 let naj se 
naredi analiza ali je bila podelitev koncesije upravičena ali ne. 
G. Murn pohvali delo ravnateljice in potek dela v šoli, kljub velikemu pomanjkanju prostora. Glede na to, da se 
pripravlja širitev vrtca bi bila potrebna tudi širitev šole. Opozori še na težave glede lastništva ceste nasproti 
gasilskega doma v Podturnu. 
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G. župan odgovori, da je občina s težavo v Podturnu seznanjena in potekajo aktivnosti s strani občine, da se zadeva 
uredi. 
G. Pršina vpraša, koliko se je kupilo dodatne opreme, strojev, za delo režijskega obrata, glede na to, da RO sedaj 
vzdržuje pokopališča v občini. 
G. župan odgovori, da se je kupila kosilnica za te in tudi druge namene. 
G. direktor doda, da se nekaj opreme kupuje, vendar ne samo zaradi pokopališč. 
G. Filipović pove, da je s strani občanov prišla pobuda, da se uredi pločnik od Podhoste do Meniške vasi, ter, da se 
umaknejo ležeči policaji pri OŠ, ker so v taki obliki neprimerni. Vpraša še, glede na to, da je direktor seznanjen s 
problemom, kako se rešujejo težave na cesti Dolenje Polje. Kako je s tem, saj naj bi se »vinogradniki« po tej cesti 
lahko vozili. 
G. direktor pove, da je s težavo seznanjen, predvideva pa, da gre tukaj za spor dveh oseb. 
G. Filipović še pojasni, da obstoječa tabla dovoljuje lokalni promet, nastanejo pa težave z lastnikom zemljišča ko se 
pelješ mimo. 
G. župan pove, da se drugi akter zapelje na dvorišče. Zadeva je dobro urejena, prihaja pa do izigravanja. 
G. Gorše pohvali novo spletno stran občine. Poda pa pobudo, naj se pri rubriki »zadnji projekti« napiše datum. 
G. Filipović tudi pohvali spletno stran in predlaga, da se doda datum seje OS. 
 
 
 

Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 22h. 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj  
 
 
 
                                                                                                                                    Župan 
                                                                                                                        Občine Dolenjske Toplice 
                                                                                                                                 Jože Muhič  l.r. 


