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ZADEVA: ZAPISNIK 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

                   DOLENJSKE TOPLICE, dne 30. maja 2018 

 
 
22. 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, ga. Slavica Strajnar, g. Mitja Zupančič, g. Marjan Štangelj, g. Alojz Puhan, g. Aleš Pršina, g. Albin Murn, 
g. Jure Filipović. Opravičeno odsotni so bili: g. Mišel Gorše, g. Roman Lavrič in g. Jože Pavlin. 
Poleg članov sveta so bili prisotni še: predstavniki medijev, s strani občinske uprave direktor g. Rado Javornik, 
ga. Majda Gazvoda, g. Željko Hohnjec, g. Primož Primec in Brigita Rončelj, pri določeni točki dnevnega reda 
ga. Mateja Rožič, ter predstavnica ZVKDS ga. Judita Podgornik Zaletelj, direktor podjetja Komunala Novo 
mesto d.o.o., g. Gregor Klemenčič, g. Leko Zoran s.p. 
 
 
K1) G. župan je predlagal sledeč  
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta; 
4. Kadrovske zadeve – predlog za podelitev priznanja Grb občine Dolenjske Toplice za l. 2018; 
5. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske 

Toplice – II. obravnava; 
6. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice – II. obravnava;  
7. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. – I. obravnava; 
8. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Dolenjske Toplice  -  I. obravnava; 
9. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za l. 2017; 
10. Obravnava in potrditev elaboratov o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja 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 2018 ; 

11. Predlog implementacije prometne ureditve v Dolenjskih Toplicah - mirujoči promet; 
12. Vprašanja in pobude. 

 
 
G. župan je predlagal zamenjavo vrstnega reda točk seje in sicer se 4 točka premakne na 11.točko dnevnega reda.. 
 
Občinski svet je z 8 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 1/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi, da se 4. točka dnevnega reda seje »Kadrovske 
zadeve-predlog za podelitev priznanja Grb občine Dolenjske Toplice za l. 2018« premakne na 11. točko dnevnega 
reda 22. seje Občinskega sveta. 
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G. župan je dal na glasovanje spremenjen dnevni red seje 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta; 
4. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske 

Toplice – II. obravnava; 
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice – II. obravnava;  
6. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. – I. obravnava; 
7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Dolenjske Toplice  -  I. obravnava; 
8. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za l. 2017; 
9. Obravnava in potrditev elaboratov o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja 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 2018 ; 

10. Predlog implementacije prometne ureditve v Dolenjskih Toplicah - mirujoči promet; 
11. Kadrovske zadeve – predlog za podelitev priznanja Grb občine Dolenjske Toplice za l. 2018; 
12. Vprašanja in pobude. 

 
 
Občinski svet je z 8 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje. 
 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
 
Občinski svet je s 7 glasovi ZA  (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 2/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 21. 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 predstavnici ZVKDS Novo mesto. 
Ga. Judita Podgornik Zaletelj, predstavnica ZVKD je na kratko predstavila spremembe odloka iz prvega branja. 
Potekala je krajša razprava v kateri so sodelovali; Puhan Alojz, Slavica Strajnar, Marjan Štangelj. 
G. Zupančič pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem Odloka . 
Ga. Strajnar pove, da so tudi člani Odbora za družbene dejavnosti podprli sprejem predlaganega Odloka. 
 
Občinski svet je z 8 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 3/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice 
 Seji se je pridružila ga. Mojca Šenica. 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Gazvoda. 
Ga. Gazvoda je na kratko predstavila bistvene spremembe Odloka o turistični in promocijski taksi. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Aleš Pršina, Jure Filipović, Albin Murn, Alojz Puhan, 
Urša Beg, Majda Gazvoda, Rado Javornik. 
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Ga. Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem Odloka. 
 
Občinski svet je po razpravi s 5 glasovi ZA, 2 glasova PROTI, (2 GLASOVA vzdržana) sprejel 
SKLEP: št. 4/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Dolenjske Toplice. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. Javorniku. 
G. Javornik je predstavil predlagani Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo potrdili sprejem Odloka. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Albin Murn, Alojz Puhan. 
 
Po razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP: št. 5/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-
DBK d.o.o. v prvi obravnavi. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. Leko Zoranu. 
G. Leko  pove, da je predlagani Odlok usklajen z zakonodajo in v nadaljevanju predstavi bistvene spremembe 
odloka. 
Potekala je krajša razprava v kateri so sodelovali: Albin Murn, Marjan Štangelj, Leko Zoran. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega Odloka. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Dolenjske Toplice v I. obravnavi. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in besedo predal direktorju podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto, g. 
Gregorju Klemenčiču. 
G. Klemenčič je podal poročilo o delu podjetja Komunala d.o.o. v letu 2017. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili sprejem predstavljenega poročila. 
Občinski svet  je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/22 OS: Občinski svet občine Dolenjske Toplice sprejme sklep o potrditvi letnega poročila Komunale 
Novo mesto d.o.o. za leto 2017. 
 
 
K 9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto, g. 
Gregorju Klemenčiču. 
G. Klemenčič je predstavil predlog oblikovanja cen storitev javne službe varstva okolja v občini. 
G. Zupančič pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili sprejem 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Mitja Zupančič, Marjan Štangelj, Albin Murn. 
 
Po razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/22 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 2018. 
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G. župan je ob 19. uri prekinil sejo za 15 minut. 
Seja se je nadaljevala ob 19.15. 
 
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in besedo predal direktorju OU. 
G. Javornik je na kratko predstavil Odlok o mirujočem prometu v Dolenjskih Toplicah. 
G. Hohnjec je v nadaljevanju podal podrobnejšo razlago parkirnega režima na posameznih parkiriščih. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Alojz Puhan, Albin Murn, Marjan Štangelj. 
 
Po razpravi je Občinski svet Z 9 GLASOVI ZA sprejel 
SKLEP št. 9/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s predlogom implementacije prometne 
ureditve mirujočega prometa v Dolenjskih Toplicah. 
 
 
K11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsednici KMVVI. 
Ga. Šenica pove, da je komisija dobila en predlog za dobitnika grba občine. Predlagatelji so bili trije in sicer: 
predsednik društva za vzdrževanje partizanskih grobišč Alojz Puhan, ravnateljica OŠ Maja Bobnar, predsednik 
Zveza borcev Dolenjske Toplice Avgust Bradač. Za prejemnico grba občine pa so predlagali go. Heleno Mišo 
Kulovec. 
G. Javornik je prebral obrazložitev. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 10/22 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o določitvi prejemnika priznanja grb 
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018. Priznanje grb Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 se podeli Heleni Miši 
Kulovec, Na griču 18, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
K12) G. Puhan poda nekaj pobud in vprašanj: 
- na Riglju, kjer se gradi vodovod je postavljen kontejner in tam se  odlagajo smeti v vrečah. Potrebno je 
prekontrolirati kaj se odlaga. 
- klanec ( pri Turku) je potrebno asfaltirati, 
- sanira naj se ograja pri Jožetu Fabjanu, 
- brežine ob cesti proti Obrhu naj se uredijo, pobere naj se kamenje, da bodo ljudje lahko kosili, 
- vse moti prometni znak na Cerovcu -križišče s prednostno cesto-, to bo potrebno spremeniti 
- kdaj bodo priključki za vodovod. 
G. župan odgovori, da bodo odgovori dani na naslednji seji. 
G. Filipović poda pobudo, da naj se v sklopu gradnje križišča v Podhosti zgradi še pločnik Meniška vas -Podhosta. 
G. Javornik odgovori, da potekajo pogovori z lastniki zemljišč, problem pa je, ker je eden izmed lastnikov v tujini. 
Potekajo pa tudi z njim že pogovori. 
Ga. Strajnar vpraša, ali je že kaj narejenega v zvezi z njeno pobudo, podano na prejšnji seji, glede postavitve košev 
za pasje iztrebke.  
G. Javornik odgovori, da je za ureditev te zadeve potrebno sprejeti Odlok. 
Ga. Šenica opozori, da je zadnje mesece opaziti povečano število Romov v naseljih kjer brskajo po kontejnerjih. 
Predlaga, da se to sporoči na Policijsko postajo, da bi policija večkrat naredila  obhode po vaseh. 
G. župan poda odgovor na vprašanje zastavljeno na prejšnji seji, glede plačevanja turistične takse s strani Malega 
raja. Pove, da je bil Mali raj registriran kot parkirišče za avtodome in tako ni dolžan plačevati TT do sedaj. Z novim 
zakonom o spodbujanju turizma pa bo postal zavezanec za plačilo TT. Doda še, da naj bodo svetniki »pazljivi« glede 
zastavljanja vprašanj na seji, saj gre to v javnost in lahko to komu škoduje. Taka vprašanja naj se postavljajo brez 
prisotnosti medijev. 
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G. Štangelj pove, da vprašanja, ki se nanašajo na točko dnevnega reda niso sporna in se lahko zastavljajo. Prav je, 
da se stvari povedo na sejah OS, saj so svetniki izvoljeni od ljudi in je prav da povedo svoje mišljenje. Da nekdo 
zahteva magnetogram seje, to naj se ne dovoli, ker je to ustrahovanje svetnikov. Pričakuje podporo občinske uprave.  
G. župan odgovori, da se s tem strinja, vendar je vseeno bolje, da se pogovarjamo kje drugje. 
Ga. Strajnar pove, da svetnik ni povedal tako, kot je bilo zapisano v časopisu. 
G. Štangelj doda, da se mnenja nanašajo na dnevni red seje, kar ni sporno, hočemo dobro, dobimo pa tožbe. 
Ga. Šenica pove, da so na seji Odbora za družbene dejavnosti dobili drugačno razlago glede plačila TT, kot danes 
tu, zato prosi, da se na naslednji seji poda točna razlaga o plačilu TT. 
G. župan prebere medijski članek o občini Dolenjske Toplice in vpraša svetnike, ali imajo res občutek, da je bilo v 
občini narejenega malo. 
G. Štangelj odgovori, da so se vsi trudili po svojih močeh. 
G. župan pove, da dobiva čestitke od ljudi iz drugih občin za dobro vodenje občine. V javnosti se vidi kaj vse se dela: 
-  gradi se Suhokranjski vodovod, 
- 13.6.2018 bo podpisana pogodba o gradnji čistilne naprave 
Ga. Strajnar vpraša, kdaj je rok izvedbe čistilne naprave. 
G. župan odgovori, da je to 300 dni oziroma 31. 1. 2019 po odredbi inšpekcije. 
G. župan nadaljuje: 
-bil je podpisan sporazum z ministrstvom o sofinanciranju za »preboj Pionirska – Roška«, dela se bodo začela 
septembra, 
- začenja se gradnja križišča v Podhosti,  
- sprejeta in objavljena v Uradnem listu sta bila dva sklepa in sicer: 
              -  SD3, ki ureja območje celotne občine in 
              - SD2, ki ureja območje na Dolenjem Polju pri Bradaču, ki pa se je  ponudil, da sam investira postopek. 
G. župan še pohvali go. Matejo Rožič, ki je bila zelo uspešna pri pogajanjih z ministrstvom. 
Ga. Šenica čestita za zelo uspešen mesec in v nadaljevanju pove, da ima »portal Moja Dolenjska« zelo rad Občino 
Dolenjske Toplice, prosi pa, da naj bodo objavljene novice bolj realne. 
Ga. Strajnar vpraša ali ni pas ob reki dostopen vsem ljudem, ker se dogaja, da občane preganjajo, če se sprehajajo 
ob vodi. 
G. Javornik odgovori, da je določen pas, ki je dostopen vsem, natančen odgovor pa bo podan na naslednji seji. 
Ga. Strajnar še vpraša, kako je z odgovorom na vprašanje iz prejšnjih sej, glede plačila vrtca za čas stavke. 
G. župan odgovori, da bo odgovor na naslednji seji.  
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 
 
 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj  
 
 
 
                                                                                                                                    Župan 
                                                                                                                        Občine Dolenjske Toplice 
                                                                                                                                 Jože Muhič  l.r. 


