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ZADEVA: ZAPISNIK 7. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                 DOLENJSKE TOPLICE, dne 2. oktobra 2019 
 
 
7. 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, 
ga. Karmen Potočar, g. Mirko Ljubi, g. Alojz Puhan, ga. Marija Papež, g. Marjan Klobučar, g. Aleš Pršina, ga. Darinka 
Nardin, g. Jože Gril, ga. Mojca Šenica, g.  Andrej Šenica. G. Jože Muhič se je seji pridružil kasneje. 
Poleg članov sveta so bili na seji prisotni še: predstavnik sredstev javnega obveščanja, s strani občinske uprave 
direktorica mag. Nataša Šterk in  Brigita Rončelj, ter ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice ga. Andreja Koščak, do 10. 
točke dnevnega reda. 
    
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje;  
3. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta; 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dolenjske Toplice v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019; 
5. Obravnava in sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice; 
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2019 –rebalans I.; 
7. Obravnava in sprejem Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto;  
8. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, 
9. Obravnava predloga Sklepa  o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek; 
10. Pobude in vprašanja; 
11. 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. 1/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 1. dopisne seje. 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je z 11glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 6. redne seje. 
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K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in člane OS seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju. Poročilo je bilo svetnikom poslano julija po elektronski pošti. 
Razprave ni bilo. 
G. župan ugotovi, da se je Občinski svet seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dolenjske Toplice v 
obdobju od 1. 1. 2019 do 30.6. 2019. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal obrazložitev predlaganega Odloka. Župan predlaga, da se 
ponovno ustanovi RO v okviru občinske uprave Občine Dolenjske Toplice. Eden izmed razlogov je tudi možnost, da 
se delovanje pošte prenese na TIC, ker PTT načrtuje zapiranje pošte v Dol. Toplicah.  
Potekala je razprava. 
Ob 17:15 se je seji pridružil g. Jože Muhič. 
G. Filipović vpraša, kako je z vodjo RO. 
G. župan odgovarja, da naj bi bil vodja izbran izmed delavcev OU. 
G. Andrej Šenica predlaga, da se izoblikuje poslansko vprašanje glede zapiranja pošt po Sloveniji. 
G. župan predlaga, da se zadeva oziroma vprašane posreduje na Skupnost občin in Združenje občin Slovenije. 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
G. župan je dal na glasovanje predlog, da se predlagani Odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  (2 glasova VZDRŽANA) sprejel 
SKLEP št. 3/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se  Odlok o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  (2 glasova VZDRŽANA) sprejel 
SKLEP št. 4/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal obrazložitev bistvenih sprememb in dopolnitev Odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice. Spremembe so vezane predvsem  na gradnjo Suhokranjskega vodovoda.  
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega rebalansa. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so tudi na Odboru za družbene dejavnosti podprli predlog rebalansa. 
G. Jože Gril pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli predlog rebalansa. 
Potekala je razprava glede izgradnje vodovoda, svetniki so poudarili, da bi bil pri izgradnji potreben večji nadzor nad 
izvajanjem del. 
 
Po razpravi je občinski svet z 11 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 5/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans I. 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 6/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da gre predvsem za ureditev zakonskih zadev s področja 
Zakona o lekarniški dejavnosti.  
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Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se Odlok o Javnem lekarniškem 
zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske 
lekarne Novo mesto . 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se Odlok o ustanovitvi Sveta 
ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 10/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic 
Javnega  lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal obrazložitev predlagane sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. 
št. 964/3 k.o. Toplice. 
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo soglasno potrdili sprejem predlaganega sklepa. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 11/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 
964/3 k.o. Toplice. 
 
 
K9)G. župan je odprl točko dnevnega in podrobno predstavil argumente za povišanje cen vrtca. Predlog za povišanje 
na spomladanski seji ni bil sprejet, zato je šola podala nov predlog. Cene bi bilo potrebno povišati, ker se lahko zgodi 
da bo poslovanje vrtca nelikvidno. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti z 1 glasom ZA  (4 glasovi VZDRŽANI) potrdili 
sprejem predloga o podražitvi vrtca. Pove še, da so kasneje »vzdržani člani« odbora, zaradi napačne razlage 
glasovanja, podali negativno mnenje za sprejem višjih cen vrtca.  
Potekala je razprava. 
 
Po razpravi je občinski svet z 0 glasovi ZA , 10 glasovi PROTI (2 glasova  VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 12/7 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice ne sprejme  Sklepa o spremembi cen programov 
predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek. 
 
 
K10) Ga. Karmen Potočar, poda predlog, da se občane obvesti, ko bo cesta Soteska - Dvor ponovno odprta. 
G. župan odgovori, da je zapora predvidena do 11. 10.  2019 in tako naj bi bilo, takšno je tudi obvestilo javnosti. 
G. Andrej Šenica predlaga da se glede ukinitve pošte v Dolenjskih Toplicah in po drugih krajih, sprejme sklep: 
1. Občinski svet pooblašča župana, da na Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije naslovi pobudo 
oziroma zahtevo za posredovanje vprašanja glede ukinjanja poštnih poslovalnic po Sloveniji. Ti dve ustanovi pa naj 
to vprašanje posredujejo na vlado RS. 
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2. Pooblasti se g. Jureta Filipovića, da preko stranke izpostavi poslansko vprašanje. 
G. Jože Muhič predlaga, da se skliče sestanek vseh »dolenjskih poslancev«. 
G. Alojz Puhan pove, da bi bilo potrebno še letos urediti vodovod »po gasilski zemlji« v Podturnu. 
G. župan odgovori, da je bilo to predvideno za 2. fazo izgradnje vodovoda. Vendar kljub poskusu, da bi MOP to 
akceptiral, se to ni zgodilo.    
G. Jože Gril pove, da je potrebno na Gradišču, ob cesti postaviti varovalno ograjo. 
G. župan odgovarja, da je ograja že naročena. 
Ga. Karmen  Potočar vpraša ali bo projekt ceste Roška-Pionirska zaključen v predvidenem roku. 
G. župan odgovori, da bo prišlo do zakasnitve, zaradi nepredvidenih del, postavitev dodatne ograje, ureditev peš 
dostopa v ulico Pod Cvingerjem. 
G. Jože Gril vpraša kdo bo plačnik te ograje, država ali občina, glede na to, da je to državna investicija. 
G. župan pove, da ograja v projektu ni bila predvidena. Recenzijo na projektu je opravilo več strokovnjakov z 
različnih področij. Zadevo se rešuje  v sklopu kompenzacije. 
G. Mirko Ljubi vpraša, kdaj se bo začela urejati cesta Soteska – Podhosta. 
G. župan odgovori, da naj bi bilo do konca drugega leta pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
 
K11) G. župan  povabi vse na praznik Topliškega jabolka, ki bo v oktobru. 
 
 
 
Seja je  bila zaključena ob 18:50. 
 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


