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ZADEVA: ZAPISNIK 5. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                   DOLENJSKE TOPLICE, dne 27. marec 2019 
 
 
5. 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: g. Jure 
Filipović, g. Mirko Ljubi, ga. Karmen Potočar, 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.  
Poleg članov sveta so bili prisotni še predstavniki medijev, ter pri posameznih točkah predstavniki 
Zdravstvenega doma Novo mesto in Osnovne šole Dolenjske Toplice. S strani občinske uprave sta  bili 
prisotni ga. Majda Gazvoda in  Brigita Rončelj. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta; 
3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018; 
4. Obravnava in sprejem  predloga Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020 – 

druga obravnava; 
5. Obravnava in sprejem Letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2018 in  Načrt za 

leto 2019; 
6. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto; 
7. Obravnava in sprejem Letnega poročila Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2018;  
8. Obravnava in sprejem Sklepa  o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-

izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek; 
9. Obravnava in sprejem soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu;  
10. Obravnava in sprejem Sklepa o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice 
11. Pobude in vprašanja; 
12. 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. 1/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 4. redne seje. 
 
 
K3)G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil Zaključni račun proračuna občine 
Dolenjske Toplice za leto 2018. 
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Razprave ni bilo. 
Predsedniki odborov so podali poročilo o glasovanju na sejah odborov. 
Vsi trije odbori, Odbor za komunalo, Odbor za gospodarstvo in Odbor za družbene dejavnosti so soglasno 
potrdili sprejem predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna 
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018. 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal obrazložitev bistvenih postavk predlaganega 
proračuna za leto 2019 in leto 2020. 
V nadaljevanju je še predstavil opredelitev do pobud, prejetih v času javne obravnave predlogov 
proračunov za leti 2019 in 2020. Vložene so bile tri pobude, nekaj sprememb pa je bilo narejenih na osnovi 
informacij Občinske uprave. 
G. Aleš Pršina, predsednik Odbora za komunalo pove, da so na odboru soglasno podprli sprejem Odloka 
o proračunu za leti 2019 in 2020. 
G. Jure Filipović, predsednik Odbora za gospodarstvo pove, da so člani odbora soglasno potrdili sprejem  
Odloka o proračunu za leti 2019 in 2020. 
Ga. Mojca Šenica, predsednica Odbora za družbene dejavnosti pove, da so člani odbora soglasno potrdili 
sprejem Odloka o proračunu za leti 2019 in 2020. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 3/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o proračunu Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2019. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o letnem načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice . 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega 
proračuna za leto 2019 v višini 118.488,00 EUR. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega 
proračuna za leto 2019 v višini 680.000,00 EUR. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o proračunu Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2020. 
 
G. župan je predlagal, da nadaljujejo s 6. točko dnevnega reda, ker še ni bilo predstavnika Zdravstvenega 
doma Novo mesto. 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI. 
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G. Jože Gril pove, da so člani KMVVI bili soglasni, da se za Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto 
imenuje  go. Nadjo Matkovič, Meniška vas 30c, Dolenjske Toplice. 
G. Alojz Puhan pove, da podpira kandidatko, ter doda da način obveščanja strank za podajanje predlogov 
ni bil v redu. 
G. župan odgovori, da bo obveščanje v prihodnje drugačno. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se v Svet zavoda 
zdravstveni dom Novo mesto imenuje Nadjo Matkovič, Meniška vas 30c, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da je podražitev vrtca vezana na dvig plač v 
javnem sektorju.  
Ga. Mojca Šenica, pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti obravnavali predlog o podražitvi, 
temeljito so preučili vso zadevo in oblikovali nekaj predlogov v sodelovanju z občinsko upravo. Predlaga, 
da se poiščejo rezerve in se za eno leto cene ne dvignejo. Po razpravi so sprejeli sklep, da Sklep o 
spremembi cen programa predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske 
Toplice, enota vrtec Gumbek, ne sprejmejo.  
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Jure Filipović, Alojz Puhan. 
G. župan je v nadaljevanju predlagal umik sklepa. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se predlog Sklepa o 
spremembi cen programa predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske 
Toplice, enota vrtec Gumbek umakne in se o njem ne glasuje. 
 
Ob 17:35 sta se seji pridružili predstavnici Zdravstvenega doma Novo mesto.  
 
 
K5) G. župan je odprl točko in predal besedo predstavnici Zdravstvenega doma Novo mesto ge. Elizabeti 
Gril. 
Ga. Gril je na kratko predstavila poročilo o delu Zdravstvenega doma Novo mesto v letu 2018 in 
predstavila načrt dela za 2019. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti soglasno podprli sprejem letnega 
poročila Zdravstvenega doma za 2018 in načrt dela za 2019. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 10/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k Letnemu 
poročilu za leto 2018, ter programu dela in finančnemu načrtu za leto 2019. 
 
 
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besede ge. Majdi Gazvoda. 
Ga. Gazvoda pove, da gre za dvig cen storitve pomoč družini na domu, zaradi dviga plač zaposlenih v 
javnem sektorju. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti soglasno podprli sprejem predlaganega 
sklepa o dvigu cene storitev . 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št.: 11/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
 
 
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da gre za uskladitev pravne podlage za izplačilo 
političnim strankam v višini, ki je predvidena v veljavnih proračunih za leti 2019 in 2020. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 12/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o sofinanciranju političnih 
strank v Občini Dolenjske Toplice. 
 
 
K11)G. župan je podal odgovor zastavljen na 3. seji OS glede dostopnosti do ekološkega otoka v 
Podhosti. Zemlja ob ekološkem otoku je v občinski lasti, tako da se do kontejnerjev lahko dostopa. 
 
Ga. Karmen Potočar zastavi vprašanje, ki je bilo že večkrat izpostavljeno, zadeva se vleče že nekaj let in 
sicer sprašuje, kdaj bo v Podhosti položena zaključna plast asfalta (proti Krncu). 
G. župan odgovori, da naj bi bilo to urejeno do 30.6. letos. Pove še, da je s strani skupine občanov 
Podhoste in Loške vasi na občino prišla zahteva, da se uredijo jaški na glavni cesti, ker je za prebivalce 
zelo moteče, ker ropotajo. Zadevo se bo skušalo urediti. 
G. Jože Gril doda, da je bil poseg v Podhosti nestrokovno narejen, priključki niso bili narejeni pravočasno, 
zato je prišlo do nepravilnosti.  
V Podturnu, ob cesti proti Rogu je ekološki otok brez podstavkov zato predlaga, da se iz sedanjih dveh 
otokov naredi eden in primerno uredi s podstavki. Problem je tudi poleti, ko ljudje ki prihajajo z Roga in 
tukaj odlagajo smeti. 
Ga. Mojca Šenica poda pobuda, da se preuči možnost omejitve hitrosti prometa skozi Sela. 
  
Ob 18:50 sta se seji pridružili predstavnici Osnovne šole Dolenjske Toplice. 
G. Alojz Puhan izpostavi problem jaškov v Podturnu. Društvo vinogradnikov je predlagalo, da se 
kontejnerji na Riglu prestavijo na drugo lokacijo, ker se na obstoječih lokacijah odlagajo smeti, ki tam ne 
sodijo. Potrebno bi bilo opraviti tudi kontrolo odpadkov na tem mestu. 
G. Aleš Pršina poda pobudo, da se čimprej uredi zbirni center za odpadke kot je že bil. 
G. Andrej Šenica vpraša, kako poteka gradnja čistilne naprave. 
G. župan odgovori, da gradnja poteka po planu. Za zbirni center za odpadke bo potrebno poiskati drugo 
mesto, zato naproša za predloge, kje bi to lahko bilo. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ravnateljici OŠ Dolenjske Toplice, ge. Maji 
Bobnar. 
Ga. Bobnar je predstavila poročilo OŠ za leto 2018. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so člani odbora za družbene dejavnosti soglasno potrdili sprejem letnega 
poročila OŠ Dolenjske Toplice za leto 2018. 
Potekala je krajša razprava v kateri so sodelovali: Alojz Puhan, Karmen Potočar. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
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SKLEP št. 13/5 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi letnega poročila 
Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2018. 
 
 
K12) G. župan povabi vse na čistilno akcijo, ter zaželi lepe praznike v aprilu in maju. 
 
 
 
Seja je  bila zaključena ob 18.20. 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 
 
 
 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


