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ZADEVA: ZAPISNIK 8. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                 DOLENJSKE TOPLICE, dne 18. decembra 2019 
 
 
8. 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, ga. Marija Papež, g. Marjan Klobučar,  g. Jože Gril, ga. Mojca Šenica, g.  Andrej 
Šenica, g. Jože Muhič. Opravičeno odsotni so bili g. Alojz Puhan, g. Aleš Pršina in  ga. Darinka Nardin. 
Poleg članov sveta so bili na seji prisotni še: predstavnik sredstev javnega obveščanja, ter s strani občinske uprave 
direktorica mag. Nataša Šterk in  Brigita Rončelj.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta; 
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2019 –rebalans II.; 
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika Glasila »Vrelec« 

Občine Dolenjske Toplice; 
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije; 
6. Obravnava in sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, 
7. Obravnava in sprejem predloga sklepa o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora  GS-SA 
8. Pobude in vprašanja; 
9. Razno. 
 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje. 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 1/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 7. redne seje. 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko razloga bistvenih sprememb v proračunu za leto 2019. Te 
se nanašajo predvsem na projekt »Suhokranjski vodovod« oziroma na sočasne  gradnje, ki predstavljajo velik 
finančni problem, ker niso bile predvidene  v finančni konstrukciji, vsaj ne v takem obsegu. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so  na Odboru za družbene dejavnosti podprli predlog rebalansa. 
G. Jože Gril pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo soglasno podprli predlog rebalansa. 
G. Mirko Ljubi pove, da so na Odboru za komunalo soglasno podprli sprejem rebalansa. 
Razprave ni bilo. 
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Občinski svet z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans II. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 3/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI. 
G. Gril pove, da je komisija prejela 5 predlogov za člane uredniškega odbora glasila Vrelec in štiri prijave za 
odgovornega urednika glasila. 
Člani komisije predlagajo za člane uredniškega odbora: Jožico Kotar, Karmen Sepaher, Natalijo Filipović in Brigito 
Rončelj. Za odgovorno urednico glasila Vrelec pa predlagajo Barbaro  Barbič Jakše. 
G. župan je odprl razpravo. 
G. Šenica vpraša, kdo so bili kandidati za urednika. 
G. Gril pove, da so se na razpis prijavili: Barbara Barbič Jakše, Primož Primec, Katarina Majerhold, Mojca 
Badovinac. 
G. Muhič vpraša ali se glasuje vse skupaj ali ločeno, za urednika in odbor ločeno. 
G. župan odgovori, da se lahko glasuje ločeno. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila 
»Vrelec« Občine Dolenjske Toplice. Občinski svet Občine Dolenjske Toplice imenuje uredniški odbor glasila Vrelec 
Občine Dolenjske Toplice v naslednji sestavi: 
Natalija Filipović, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske Toplice 
Jožica Kotar, Sela 76, 8350 Dolenjske Toplice 
Karmen Sepaher, Gorenje Sušice 29, 8323 Uršna sela 
Brigita Rončelj, Soteska 29, 8351 Straža 
 
Občinski svet je z 8 glasovi ZA  1 glas PROTI sprejel 
SKLEP št. 5/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se za odgovorno urednico glasila 
»Vrelec« imenuje Barbaro  Barbič Jakše.  
 
G. župan je dal na glasovanje še sklep kakršen je bil predlagan v gradivu. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju uredniškega odbora in 
odgovornega urednika  glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI. 
G. Gril je podal poročilo komisije. Na komisijo je prišlo osem predlogov kandidatov za člane Občinske volilne 
komisije. Komisija je soglasno potrdila vse predlagane kandidate. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
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SKLEP št. 7/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Dolenjske Toplice v naslednji sestavi: 
Mateja Mihalič, Podhosta 44a, 8350 Dolenjske Toplice-predsednica 
Anita Klobučar, Ulica Slavka Gruma 100, 8000 Novo mesto, namestnica predsednice 
Janez Šafar, Cviblje 9, 8350 Dolenjske Toplice 
Blaž Filipović, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske Toplice 
Janja Matkovič, Ob Sušici 10, 8350 Dolenjske Toplice 
Ivan Krakar, Podhosta 13, 8350 Dolenjske Toplice 
Jože Štrucelj, Meniška vas 62a, 8350 Dolenjske Toplice 
Jernej Ban, Pod Cvingerjem 9, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko obrazložitev. Gre za  ukinitev statusa javnega dobra na 
parc. št. 4408/5 v izmeri 39 m² k.o. Podturn. 
G. Ljubi pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega sklepa. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 
4408/5 - v izmeri 39 m² k.o. Podturn. 
 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da se lokacijska preveritev nanaša na del  parc. št. 655 k.o. 
Dobindol.  
G. Ljubi pove, da so člani Odbora za komunalo soglasno podprli sprejem predlaganega sklepa. 
Razprave ni bilo. 
SKLEP št. 9/8 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o potrditvi lokacijske preveritve, ki se 
nanaša na  del zemljišča parc. št. 655 k.o. Dobindol. 
 
 
K8) G. župan poda odgovor na pobudo, ki je bila podana na zadnji seji, glede zapiranja poštnih poslovalnic. Pove, da 
je Državni zbor to zadevo že obravnaval. 
G. Filipović pove, da se je pozanimal glede ukinitve pošte v Dolenjskih Toplicah. Pošta naj se ne bi ukinila ampak 
spremenila v pogodbeno pošto, kar pa se za občane nič ne spremeni. 
G. Šenica opozori na odprte pokrove jaškov na »trim stezi« in onesnaženost okoli njih. 
G. župan odgovori, da se bo to uredilo. 
G. Gril opozori, da je bil v sklopu novega križišča izbrisan v križišču prehod za pešce, potrebno bi bilo postaviti 
oznake za nov prehod.  Opozori še, da sta bili  iz smeri Sušic odstranjeni dve ogledali, kar pa je lahko  problem v 
času ko semaforji ne bi delali.  
G. župan odgovarja, da se vse te zadeve še rešujejo. 
G. Gril vpraša, ali bo v času gradnje ceste v Podturnu popolna zapora. 
G. župan odgovarja, da še nima informacij. 
Ga. Šenica pove, da je lesen most na Selih nevaren za hojo, ker je v zelo slabem stanju. Potrebno bi bilo postaviti 
vsaj opozorilo za nevarnost. 
Ga. direktorica OU odgovarja, da naj bi bilo to že narejeno. 
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Ga. Papež se v imenu občanov Gradišč zahvali za postavljeno ograjo ob cesti in pove, da pričakujejo še javno 
razsvetljavo. 
G. Filipović vpraša, kaj se dogaja z ZRC, predlaga še, da se v časopisu objavi, da lahko občani koristijo enkrat letno 
brezplačen odvoz odpadkov. 
G. župan pove, da je predlog za postavitev ZRC v Soteski za žago. Potrebno pa je pridobiti soglasja ustreznih služb. 
 
 
K9) G. Muhič je predal odstopno izjavo in pojasnil,  da odstopa z mesta svetnika in člana odbora OS.  
G. župan pove, da spoštuje njegovo odločitev in se mu zahvali za delo v vlogi župana in svetnika.  
Na prošnjo g. Muhiča je župan prebral odstopno izjavo. 
 
 
 
Seja je  bila zaključena ob 18:50. 
 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


