Št.: 032- 26 / 2019-(0104)Datum: 7. junij 2019
ZADEVA: ZAPISNIK 6. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE, dne 5. junij 2019
6. 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, 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. Opravičila se je ga. Karmen Potočar.
Poleg članov sveta sta bila prisotna pri posameznih točkah direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., g. Gregor
Klemenčič in ravnateljica OŠ dolenjske Toplice ga. Andreja Koščak. S strani občinske uprave je bila prisotna Brigita
Rončelj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta;
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018;
Predlog spremembe cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ter zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice
Program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole Dolenjske Toplice za 2019;
Imenovanje nadomestnega člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice;
Letni program kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019;
Predlog Pravilnika o vrednotenju programa na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice;
Letni program športa v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Dolenjske Toplice;
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra;
Obravnava in sprejem končnega predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za priznanje Občine
Dolenjske Toplice;
Imenovanje podžupana
Pobude in vprašanja;
Razno.

G. župan je predlagal uvrstitev dodatne točke »Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Dolenjske Toplice« na dnevni red seje .
G. župan je dal na glasovanje predlog o razširitvi dnevnega reda.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 1/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi uvrstitev dodatne 14. točke »Predlog Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, po skrajšanem postopku« na dnevni
red seje.
G. župan je dal tako dopolnjen dnevni red na glasovanje.
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2.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta;
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018;
Predlog spremembe cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ter zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice
Program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole Dolenjske Toplice za 2019;
Imenovanje nadomestnega člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice;
Letni program kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019;
Predlog Pravilnika o vrednotenju programa na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice;
Letni program športa v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Dolenjske Toplice;
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra;
Obravnava in sprejem končnega predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za priznanje Občine
Dolenjske Toplice;
Imenovanje podžupana
Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, po skrajšanem
postopku;
Pobude in vprašanja;
Razno.

Občinski svet je z 11 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje.
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 2/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 5. redne seje.
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o., g. Gregorju
Klemenčiču.
G. Klemenčič je predstavil letno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2018.
G. Pršina pove, da so na Odboru za komunalo s 5 glasovi ZA in enim vzdržanim potrdili sprejem predlagane
poročila.
Občinski svet je z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 3/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep o potrditvi Letnega poročila Komunale
Novo mesto d.o.o. za leto 2018.
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o., g. Gregorju
Klemenčiču.
G. Klemenčič je podal razlago predloga o spremembah cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadne komunalne vode, ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice.
G. Pršina pove, da so na Odboru za komunalo s 5 glasovi ZA in 1 vzdržanim potrdili predlog spremembe cen.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 8 glasovi ZA ( 3 VZDRŽANI) sprejel
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SKLEP št. 4/6 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 zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019.
Občinski svet je z 8 glasovi ZA ( 3 VZDRŽANI) sprejel
SKLEP št. 5/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Dolenjske Toplice.
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ravnateljici OŠ, ge. Andreji Koščak.
Ga. Koščak je predstavila program dela, finančni in kadrovski načrt OŠ dolenjske Toplice za leto 2019.
Ga. Marija Papež pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti potrdili predlog Programa dela, finančni in
kadrovski načrt OŠ Dolenjske Toplice za leto 2019.
Potekala je krajša razprava:
G. Andrej Šenica pove, da pogreša tesnejše sodelovanje z lokalnim prebivalstvom glede samooskrbe, otroci naj bi
jedli več lokalno pridelane hrane.
G. ravnateljica odgovarja, da to sodelovanje poteka v takšni meri kot je to določeno.
G. Mirko Ljubi poda predlog, da je potrebno urediti senčenje na igrišču pri vrtcu, na zgornjih igralih pa je potrebno
peskovnike zaščititi pred živalmi, opozori na dotrajana okna v zgornjem vrtcu.
G. ravnateljica odgovarja, so za peskovnike v nabavi ponjave za zaščito, glede oken pa se je potrebno dogovoriti z
občino.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 6/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi programa dela, finančnega
načrta in kadrovskega načrta Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2019.
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI, g. Jožetu Grilu.
G. Gril pove, da je komisija prejela odstopno izjavo člana Odbora za družbene dejavnosti Jureta Novak in predlog za
novo članico odbora. Komisija je predlog, da se za novo članico odbora imenuje Nino Jordan Pečaver soglasno
potrdila.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 7/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi nadomestnega mandata člana
Odbora za družbene dejavnosti Občine Dolenjske Toplice. Za članico odbora se imenuje Nino Jordan Pečaver,
Podhosta 1a, 8350 Dolenjske Toplice.
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil predlagani Letni program kulture za leto 2019.
V krajši razpravi g. Šenica poda pobudo, da občinsko glasilo izhaja v barvni obliki.
Ga. Marija Papež pove, da so na odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem letnega programa kulture.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 8/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme letni program kulture v občini Dolenjske Toplice
za leto 2019.

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

K 8) G. župan je odprl točko dnevnega reda predstavil predlog spremenjenega pravilnika o vrednotenju programov
na področju kulture v občini Dolenjske Toplice.
Ga. Marija Papež pove, da so na odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem predlaganega pravilnika z nekaj
dopolnitvami, ki so že upoštevane pri predstavljenem predlogu.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 9/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme pravilnik o vrednotenju programov na področju
kulture v Občini Dolenjske Toplice.
K9) G. župan je odprl točko in predstavil predlog Letnega programa športa občine Dolenjske Toplice.
Ga. Marija Papež pove, da so na odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem predlaganega programa športa.
Po krajši razpravi je občinski svet z 11 glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 10/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letni program športa v občini Dolenjske Toplice
za leto 2019.
K10) g. župan je odprl točko dnevnega reda in predstavil predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v
občini. Za sprejem odloka je predlagal skrajšani postopek.
Ga. Marija Papež pove, da so na odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem Odloka.
Potekala je krajša razprava.
G. Alojz Puhan vpraša ali se novi Odlok v veliki meri razlikuje od prejšnjega in ali je bilo usklajeno z društvi.
G. župan odgovarja, da spremembe niso velike, z društvi sedaj ni bilo usklajevanj, bili pa so upoštevani predlogi
podani na prejšnjih usklajevanjih.
G. Aleš Pršina pove, da je bil ta pravilnik že »prevetren« pred leti.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 11/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Dolenjske Toplice, po skrajšanem postopku.
K 11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predstavil vse nepremičnine, ki so predlagane za ukinitev statusa
javnega dobra. S sprejemom predlaganega sklepa bi zemljišča prešla v občinsko last in bi bila tako predmet prodaje.
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili predlog predlaganega Sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra.
Potekala je razprava.
G. Jože Muhič opozori, da je bila za parcelo pri pokopališču narejena idejna zasnova za parkirišče, sprašuje ali je v
tem zajeta tudi ta parcela.
G. župan odgovarja, da s tem ne posegamo na območje predvidenega parkirišča.
G. Aleš Pršina izrazi pomislek, glede prodaje parcele ob vodi pri »apartmajskem naselju«. V primeru, da bi novi
lastnik na tej parceli gradil bi s tem lahko onemogočil dostop do vode.
G. župan odgovori, da se zaveda da je to »vodno območje«.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 12/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah.
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K 12) G. župan je odprl točo dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI, g. Grilu.
G. Jože Gril pove, da je komisija prejela en predlog za grb občine Dolenjske Toplice in sicer je predlagatelj Andrej
Šenica predlagal g. Roka Majerja. Člani komisije so soglasno potrdili predlog.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 13/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se Grb Občine Dolenjske Toplice za
leto 2019 podeli Roku Majerju, Loška vas 5b, 8350 Dolenjske Toplice.
K13) G. župan pove, da za podžupana občine Dolenjske Toplice imenuje Jureta Filipovića.
K14) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko obrazložil Predlog odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel
SKLEP št. 14/6 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, po skrajšanem postopku.
K15) G. Alojz Puhan vpraša, kdaj se bo zaključil Suhokranjski vodovod, urediti je potrebno zadevo glede ceste GričCerovec. Zadeva se ni uredila tako kot bi se morala, zato je potrebno to urediti in prekiniti, da se ljudje lastijo ceste.
Ali je ureditev rondoja financirala občina? Pred asfaltiranjem je potrebno urediti jaške, izvajalci naj uredijo -počistijo
travnike.
G. župan odgovori, da občina ne more reševati med sosedskih sporov, rondo ni bil financiran s strani občine.
Izvajalci del Suhokranjskega vodovoda IMP Promont so pred 14 dnevi prekinili z deli, zaradi neurejenih finančnih
obveznostih. Danes je bil sklenjen dogovor, da se rok izvedbe podaljša do 30.9. 2019, če bo ministrstvo to odobrilo.
Do podaljšanja je prišlo zaradi sočasnih gradenj.
G. Aleš Pršina pove, da se je lansko poletje pojavila ambrozija predvsem po gradbiščih, zato je potrebno ukrepati in
opozoriti ljudi, da se pravočasno zatre.
G. Mirko Ljubi vpraša, kako poteka gradnja preboja Pionirska -Roška in kdaj se začne obnova mostu.
G. župan odgovori, da dela potekajo po planu, obnova mostu se predvidoma začne spomladi.
G. Aleš Pršina pove, da je dobil pošto, ki se nanaša na delo v občinski upravi in sprašuje kaj je s tem.
G. župan odgovori, da ve za pošto, dobilo jo je kar nekaj ljudi, on pa jo je s podobno vsebino dobil že februarja.
Govoril je s kriminalisti, ki so povedali, da je bila v zvezi s to zadevo pred 2 leti podana anonimna prijava na policijo.
Počakati je potrebno kaj bo s preiskavo, ki jo vodijo kriminalisti.
G. Alojz Puhan pove, da je dobil pošto iz Novega mesta , če je res kar je napisano, ta oseba ne sme več opravljati
tega dela.
K16) G. župan člane OS seznani, da je bila na razpisu izbrana direktorica OU, Marjan Menger, delavec OU je na
daljši bolniški odsotnosti. Vse prisotne povabi na proslavo ob Dnevu državnosti.
Seja je bila zaključena ob 19.10.
Zapisala: Brigita Rončelj
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.
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