Datum: 15. 2. 2019
Številka zadeve: 032-2/2019(0110)-2
ZADEVA: ZAPISNIK 3. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE, dne 30. januar 2019
3. 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:
Jure Filipović, Karmen Potočar, Mirko Ljubi, Alojz Puhan, Marija Papež, Marjan Klobučar, Aleš Pršina,
Darinka Nardin, Jože Gril, Jože Muhič, Mojca Šenica, Andrej Šenica.
Poleg članov sveta so bili prisotni še predstavnici ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Dolenjske Toplice Janja
Matkovič in Natalija Filipović. S strani občinske uprave je bila prisotna Monika Pečak.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta;
3. Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Dolenjske Toplice;
4. Obravnava in sprejem poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019:
5. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske
Toplice;
skrajšani postopek;
6. Imenovanje člana v Nadzorni odbor in Garancijski odbor Garancijske sheme za Dolenjsko;
7. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina«;
8. Obravnava in sprejem sklepa o cenah storitev lokalnega turističnega vodenja po Občini Dolenjske
Toplice za leti 2019 in 2020
9. Pobude in vprašanja;
10. Razno
G. župan je predlagal spremembo dnevnega reda 3. seje OS in sicer naj bi se poimenovanje točke 5
spremenilo tako, da se za besedilo »Obravnava in sprejem Odloka« dodalo besedilo »spremembi odloka«.
Razprave ni bilo.
G. župan je dal na glasovanje predlog in Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel novo poimenovanje 5.
točke dnevnega reda.
SKLEP št. 1/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se poimenovanje točke 3
spremeni tako, da se glasi »Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice; skrajšani postopek«.
G. župan je predlagal, da se iz dnevnega reda črta 9. točka Obravnava in sprejem Akta o spremembah in
dopolnitvah akta o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi in organu občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«, skrajšani
postopek, saj ta akt sprejme župan sam.
Razprave ni bilo.
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SKLEP št. 2/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se točka 9 črta iz dnevnega
reda in tako točka 10 postane točka 9 in točka 11 postane točka 10.
G. župan je tako spremenjen dnevni red dal na glasovanje:
11. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
12. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta;
13. Oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja OŠ Dolenjske Toplice;
14. Obravnava in sprejem poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019:
15. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Dolenjske Toplice; skrajšani postopek;
16. Imenovanje člana v Nadzorni odbor in Garancijski odbor Garancijske sheme za Dolenjsko;
17. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina«;
18. Obravnava in sprejem sklepa o cenah storitev lokalnega turističnega vodenja po Občini Dolenjske
Toplice za leti 2019 in 2020
19. Pobude in vprašanja;
20. Razno
Občinski svet je z 12 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje.
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 3/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme zapisnik 2. redne seje.
K3) G. župan je pojasnil, da je po terminskem planu predvidena prva predstavitev kandidatke za
ravnateljico ob 17:30. Predlagal je, da se medtem odpre točka Pobude in vprašanja.
K9) G. Pršina je vprašal kako je s projektom »Preboj Roška«. G. župan je pojasnil, da je pogodba
podpisana in izvajalec uveden v posel. Dela se bodo začela v dveh tednih. Začeli naj bi v ulici Pod
Cvingerjem ali morda na Roški.
G. župan je vprašal kam bi dali Klemenčičev kozolec in meni, da bi bilo najbolje, da bi kozolec postavili
nekam, kjer bi bil za javno rabo in ob tem pozove navzoče, da podajo morebitne predloge. G. Šenica pove,
da ga bo prišel pogledat. G. Muhič še pove, da je bilo speljanih kar nekaj aktivnosti, da bi našli mesto zanj.
G. Gril pravi, da ima izvajalec težave z deponijo, saj lokalni kmet še nima dovoljenja zanjo.
G. župan pove, da se v Pionirski ulici predvideva dvosmerni promet in slepa ulica.
G. Grila zanima kakšna je cena projekta. G. župan pove, da je vrednost projekta 1.100.000,00 EUR.
Občinski proračun bo bremenilo 40.000,00 EUR, ostalo državo. V projektu je predviden tudi semafor.
G. župan je pojasnil, da gre za komplicirano gradnjo in da bo s tem tudi oviran promet.
Ga. Nardin vpraša kdaj bo odprta cesta do Dolenjega Polja. G. župan odgovori, da jutri.
G. Gril vpraša kako poteka investicija izgradnja čistilne naprave. G. župan je pojasnil kako gradnja poteka
in da bo investicija končana do 28. 6. 2019. Poskusno obratovanje se s tem podaljšanim rokom ne bo
skrajšalo.
Kandidatka za ravnateljico ga. Maja Bobnar se je pridružila seji ob 17:15 uri.
K3) G. Župan je odprl točko, kandidatko pozdravil in ji predal besedo. Ga. Bobnar se je občinskemu svetu
predstavila.
K9) V času med predstavitvijo kandidatov za ravnatelja je župan ponovno odprl točko 9.
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G. Šenica je vprašal kako je z OPN-SD-2. G. župan je povedal, da je ta dan prišel dopis o objavi na spletu,
kjer si lahko tisti, ki jih to zanima lahko tudi pogledajo.
K3) Kandidat za ravnatelja g. Anton Zupet se je seji pridružil ob 17:35 in se predstavil. Kandidatka ga.
Andreja Koščak se je seji pridružila in se občinskemu svetu predstavila ob 18:00.
G. župan je povedal, da občinski svet, po tem, ko je slišal predstavitve kandidatov, sprejme mnenje.
Predsednica odbora ga. Šenica pove, da je odbor za družbene dejavnosti glasoval tajno in podal pozitivno
mnenje kandidatki go. Andreji Koščak.
G. Šenica je zanimalo kakšna je teža mnenja občinskega sveta. G. župan je pojasnil, da mnenje teže pri
samem glasovanju v svetu zavoda nima. Po izvolitvi svet zavoda zaprosi še pristojnega ministra, da poda
svoje mnenje.
Ga. Papež je vprašala kakšna je sestava sveta šole. G. župan je povedal, da je sestavljen iz 5
predstavnikov učiteljev, 3 predstavnikov staršev in 3 predstavnikov ustanovitelja.
G. župan je predlagal, da se glasuje tajno. Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 4/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice glasuje o kandidatih za ravnatelja OŠ
Dolenjske Toplice tajno.
G. Muhič je povedal, da bo glasoval za go. Bobnarjevo in povedal, da zunanja kandidata poudarjajo slabo
vzdušje v šoli, a to ustvarjajo novinarji, ki pa to vzdušje ne bosta popravila. Pove, da je supervizija že stara
metoda. Je lokalpatriot in dokazala je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Meni, da noben kandidat ni
predstavil nič novega, kar ga. Bobnarjeva ne bi že delala. Učni uspeh učencev je soliden, kar se vidi tudi
na srednjih šolah, kjer so nadpovprečno uspešni in morali bi ji dati še eno možnost.
G. Pršina je povedal, da bo glasoval za go. Koščak. Starši imajo otroke v šoli in ga Bobnarjeva na svetu
staršev ni dobila nobenega glasu. To pove, da starši niso zadovoljni z njenim delom.
G. Šenica pove, da bo glasoval za g. Zupeta. Pove, da je izkušen in pustil je dober vtis medtem, ko ga ga.
Bobnarjeva ni prepričala. Meni, da ima ga. Koščak premalo izkušenj.
G. župan je imenoval komisijo za ugotovitev izida glasovanja o kandidatih. Članici komisije sta bili ga.
Nardin in ga. Potočar. Komisija je na osnovi izida tajnega glasovanja ugotovila, da je največ glasov dobila
kandidatka ga. Andreja Koščak.
SKLEP št. 5/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme mnenje, da je najprimernejša
kandidatka za mesto ravnatelja OŠ Dolenjske Toplice ga. Andreja Koščak.
G. župan je ob 18:45 za 15 min prekinil sejo.
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda, pozdravil g. Klemenčiča, direktorja Komunale Novo mesto in
mu predal besedo. G. Klemenčič je pozdravil župana in vse svetnike, ter hkrati čestital vsem za izvolitev.
G. Klemenčič je predstavil poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2019.
G. Pršina je zanimalo ali se posamezne rekonstrukcije (npr. vodovod Sela – Kandija) še obravnavajo. G.
župan je odgovoril, da bo to vse še predmet proračuna.
G. Puhan je vprašal ali se bo dostopna pot do črpališča na Selih razširila oziroma kako drugače
vzdrževala. G. župan pove, da gre za vzdrževanje obstoječega.
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 6/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme poslovni plan Komunale Novo mesto
d. o. o. za leto 2019.
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K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predlagal, da se Odlok sprejme s skrajšanim postopkom. Za
spremembe Odloka je predviden dvofazni postopek, a ker je sprememba samo pri stopnji izobrazbe
predlaga skrajšani postopek.
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 7/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice obravnava in sprejme Odlok o spremembi
odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice po skrajšanem
postopku.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 12. glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 8/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembi odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.
K6) G. župan je odprl točko in podal besedo predsedniku KMVVI g. Grilu. Komisija je za člana nadzornega
odbora predlagala g. Jureta Filipovića in za članico garancijskega odbora go. Majdo Gazvoda.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 12. glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 9/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice imenuje g. Jureta Filipovića za člana
Nadzornega odbora in go. Majdo Gazvoda za članico Garancijskega odbora Garancijske sheme za
Dolenjsko.
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. Grilu, predsedniku KMVVI. Pove, da je
komisija obravnavala 2 kandidatki in predlagali go. Jožico Kotar.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 12. glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 10/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice imenuje go. Jožico Kotar za predstavnico
lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina.«
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da se sama vsebina sklepa ne spreminja.
G. Pršina je vprašal koliko je bilo vodenj. G. župan pove, da bo podatek posredovan do naslednje seje.
Občinski svet je z 12. glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 11/3 OS: Občinski svet Občine Dolenjske sprejme Sklep o cenah storitev lokalnega turističnega
vodenja po Občini Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020.
K9) G. Pršina je vprašal kdaj se bo imenovan podžupan. V statutu je zapisano, da se imenuje v 45 dneh
po konstitutivni seji. G. župan pove, da še ni imenovan. Ko bo sprejet proračun in ko bodo pogoji, da bo
podžupan operativno sodeloval bo tudi imenovan.
G. župan je povedal, da bo razpis za direktorja objavljen na spletni strani občine in na Zavodu RS za
zaposlovanje.
G. Filipović je podal predlog, da se obvestila o morebitnih zaporah objavi na spletni strani občine ali
facebook strani, da bodo občani še bolj tekoče obveščeni. G. župan odgovori, da bodo objave bolj ažurne.
G. Muhič je opozoril, da je v gradivu na nekaj mestih še vedno napisano njegovo ime. G. župan je obljubil,
da se bodo napake odpravile.
G. Gril pove, da bi bilo potrebno objaviti število defibrilatorjev in njihove lokacije v občini tudi v glasilu, da
so ljudje s tem bolj seznanjeni.
Ga. Potočar opozori, da dostopi do smetnjakov v Podhosti niso urejeni. Zanima jo, ali je bilo v projektu
določeno kako se dostopi uredijo. G. župan pove, da bo odgovor pripravljen do naslednje seje.
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G. Pršina je predlagal, da se obvestila na e-naslove za seje pripravijo in odpošljejo avtomatsko, ko se
gradivo naloži na spletno stran občine.
Ga. Potočar pove, da se gradiva za odbore pošljejo čim prej.
Nadaljnje razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19:30.
Zapisala: Monika Pečak

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.
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