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                        Št.: 032-13 / 2020-(0104)-2 
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ZADEVA: ZAPISNIK 10. redne seje  OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                 DOLENJSKE TOPLICE, dne 10. junija 2020 
 
 
10. 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. Aleš Pršina,  ga. Darinka Nardin, g. Jože Gril, ga. Marija Šuštaršič,  
ga. Mojca Šenica, g. Andrej Šenica.  Opravičeno odsotna sta bila ga. Karmen Potočar in g. Marjan Klobučar.  
Poleg članov sveta so bili na seji prisotni še: predstavniki sredstev javnega obveščanja, s strani občinske uprave 
direktorica OU mag. Nataša Šterk, g. Marjan Menger in Brigita Rončelj. Pri posameznih točkah dnevnega reda so bili 
prisotni še predstavnik Skupne občinske uprave Suhe krajine, g. Rafko Križman,  direktor podjetja Komunala Novo 
mesto d.o.o., g. Gregor Klemenčič in predstavnik štaba civilne zaščite občine Dolenjske Toplice, g. Primož Žlak. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta; 
3. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice; 
4. Potrditev nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo Občine Dolenjske Toplice; 
5. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019; 
6. Obravnava in sprejem Spremembe Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice; 
7. Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske 

Toplice; 
8. Obravnava in sprejem Pravilnika o uporabi objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice; 
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Dolenjske Toplice; 
10. Sprejem soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu;  
11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini;  
12. Obravnava in potrditev letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019; 
13. Obravnava letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2019 in načrta za leto 2020; 

14. Seznanitev s Poročilom o delu organa skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2019; 

15. Seznanitev s Poročilom o delu  skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2019; 

16. Seznanitev z letnim poročilom Osnovne šole Dolenjske Toplice  za leto 2019 in Programom dela, finančnim ter 

kadrovskim načrtom za leto 2020; 

17. Seznanitev s Poročilom štaba civilne zaščite občine Dolenjske Toplice v času epidemije; 

18. Pobude in vprašanja; 

19. Razno. 

 
G. župan je predlagal, da se 6. točka dnevnega reda »Obravnava in sprejem Spremembe odloka o turistični in 
promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice, sprejema po skrajšanem postopku. 
Predlog je dal na glasovanje. 
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Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP 1/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep, da se točka dnevnega reda »Obravnava in 
sprejem Spremembe odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice, sprejema po skrajšanem 
postopku. 
 
K1) Občinski svet je z 10 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red seje. 
 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 9. redne seje. 
 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI, g. Jožetu Grilu. 
G. Gril pove, da je komisija prejela 5 predlogov za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Predlagani so bili:   
- mag. Mihael Potočar, predstavnik Osnovne šole Dolenjske Toplice 
- Sašo Lukeš, predstavnik Sveta staršev 
- Tomaž Agnič, predstavnik Policijske postaje Dolenjske Toplice 
- Peter Tomažin, predstavnik občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 
- Andrej Šenica, predstavnik občanov 
 
Člani komisije so podprli predloge. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA  (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 3/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice v naslednji sestavi: 
- mag. Mihael Potočar, predstavnik Osnovne šole Dolenjske Toplice 
- Sašo Lukeš, predstavnik Sveta staršev 
- Tomaž Agnič, predstavnik Policijske postaje Dolenjske Toplice 
- Peter Tomažin, predstavnik občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 
- Andrej Šenica, predstavnik občanov 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku KMVVI, g. Jožetu Grilu. 
G. Gril pove, da komisija predlaga, da se na mesto dosedanjega člana Odbora za gospodarstvo  g. Jožeta Muhiča 
imenuje go. Marijo Šuštaršič. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 4/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o imenovanju nadomestnega člana 
delovnega telesa Občine Dolenjske Toplice. V odbor za gospodarstvo Občine Dolenjske Toplice se na mesto 
dosedanjega člana, g. Jožeta Muhiča, Kočevske Poljane 6, Dolenjske Toplice imenuje Marijo Šuštaršič, Pod 
Cvingerjem 21, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil zaključni račun proračuna Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2019. 
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Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme predlog zaključnega računa proračuna občine 
Dolenjske Toplice za leto 2019. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in  podal obrazložitev predloga Odloka o spremembi Odloka o turistični in 
promocijski taksi v občini Dolenjske Toplice. Predlog spremembe odloka je, da se začasno znižuje turistična taksa in 
sicer od 1. 7. do 31.12.2020. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti soglasno podprli predlagani predlog sprememb 
odloka. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/10 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembi Odloka o turistični in 
promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU. 
Ga. Nataša Šterk je predstavila predlog novega pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem novega pravilnika, so pa člani 
odbora imeli pomisleke, da se bo delo društev zaradi novega pravilnika utegnilo zmanjšati. 
Ga. Marija Šenica pove, da naj bi bila  sredstva izplačana prej kot konec leta. 
 
Po krajši razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN) sprejel 
SKLEP št. 7/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov na področju kulture v občini Dolenjske Toplice. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU. 
Ga. Nataša Šterk je predstavila predlog pravilnika o uporabi  objektov in opreme v lasti občine. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti podprli sprejem pravilnika. 
Potekala je krajša razprava. 
 
Občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Pravilnik o uporabi objektov ter opreme v lasti 
Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
K9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU. 
Ga. Nataša Šterk je predstavila predlog pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine. Novi pravilnik širi krog upravičencev dodelitve sredstev in temu ustrezno usklajuje nekatere druge določbe. 
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo podprli sprejem  predlaganega pravilnika. 
 
Občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 9/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice. 
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 K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU. 
Ga. Nataša Šterk je povedala, da Dom starejših občanov Novo mesto, kot izvajalec javne službe pomoči družini na 
domu, predlaga uskladitev cene storitev. 
Ga. Mojca Šenica pove, da se cene določenih postavk zvišujejo tudi za 50℅, kar je nedopustno in predlaga, da se 
zviševanje cen zaustavi. Člani Odbora za družbene dejavnosti pa so podprli sprejem predlagane sklepa o povišanju 
cen. 
 
Občinski svet s 7 glasovi ZA  in 3 glasovi PROTI sprejel 
SKLEP št. 10/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu. 
 
 
K11) G. župan je odprl točko dnevnega reda in podal kratko obrazložitev predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega 
dobra za parc. št. 3418/2 k.o. Poljane.  
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo soglasno podprli sprejem sklepa. 
 
Občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 11/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 
3418/5, v izmeri 153 m², k.o. Poljane. 
 
Zaradi odsotnosti poročevalca pod točko 12, se je seja nadaljevala s točko 13. 
 
K13) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ge. Mojci Šenica, ki je zaradi opravičene odsotnosti 
predstavnika zdravstvenega doma Novo mesto predstavila poročilo Zdravstvenega doma za leto 2019, ter Program 
dela in finančni načrt za leto 2020. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so na Odboru za družbene dejavnosti potrdili sprejem sklepa. 
 
Občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 12/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k Letnemu poročilu 
Zdravstvenega doma Nov mesto za leto 2019 ter Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2020. 
 
 
K14) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodju Skupne občinske uprave Suhe krajine, g. Rafku 
Križmanu. 
G. Rafko Križman je predstavil poročilo o delu Skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2019. 
Potekala je razprava.  
G. Mirko Ljubi vpraša ali je projekt finančno zaključen, pove, da je bil nadzor zelo slab. 
G. Rafko Križman odgovarja, da je projekt finančno zaključen. Nadzor so izvajale pooblaščene osebe, ki so bile 
izbrane na osnovo razpisa. 
Ga. Mojca Šenica vpraša, koliko časa bo še delovala Skupna občinska uprava in kdo jo bo financiral. 
G. Rafko Križman odgovarja, da kljub temu, da je projekt zaključen je še veliko dela, delo bo potekalo vsaj še dve 
leti, financira pa jo vseh pet občin, ki so bile udeležene pri gradnji Suhokranjskega vodovoda. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 13/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Poročilom o delu organa skupne 
občinske uprave Suhe krajine 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 

 
 
K15) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva, g. 
Marjanu Mengerju. 
G. Marjan Menger je predstavil poročilo o delu medobčinskega inšpektorata za leto 2019. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 14/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske 
uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2019 in 
oceno izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega poročila. 
 
Ob 19. uri je g. župan je po poslovniku prekinil sejo za 10 minut. 
Seja se je nadaljevala ob 19:10. 
G. Alojz Puhan je zapustil sejo. 
 
K16) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil poročilo Osnovne šole za leto 2019 in program 
dela, finančni ter kadrovski načrt za leto 2020. 
Ga. Mojca Šenica pove, da so člani Odbora za družbene dejavnosti soglasno potrdili sprejem podanega poročila. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 15/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil z letnim poročilom Osnovne šole 
Dolenjske Toplice za leto 2019 in programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020. 
 
 
K17) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo poveljniku Občinskega štaba Civilne zaščite Občine 
Dolenjske Toplice, g. Primožu Žlaku. 
 
G. Primož Žlak je podal podrobno poročilo o dejavnostih Civilne zaščite na območju občine Dolenjske Toplice, ki so 
se odvijale v času, ko je bila razglašena epidemija. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 16/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Poročilom Štaba Civilne zaščite 
Občine Dolenjske Toplice v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID  19). 
 
 
K12) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju podjetja Komunala d.o.o., g. Gregorju 
Klemenčiču. 
G. Gregor Klemenčič je predstavil poslovno poročilo podjetja Komunala d. o. o. za leto 2019. 
G. Aleš Pršina pove, da so na Odboru za komunalo podprli sprejem Letnega poročila Komunale Novo mesto. 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 17/10 OS; Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep o potrditvi letnega poročila Komunale 
Novo mesto d.o.o. za leto 2019. 
 
 
K18) G. Aleš Pršina poda pobudo, da se zasadi zelenje ob opornem zidu pri novi cesti. 
 
 



 

 

 

 
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 

K19) G. župan pove, da bo v kratkem objavljen poziv za zbiranje imen ulic v Dolenjskih Toplicah. Pove še, da 
prireditev ob občinskem prazniku ne bo v takem obsegu kot je to bilo običajno. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:40. 
 
 
 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


