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ZADEVA: ZAPISNIK 11. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

 DOLENJSKE TOPLICE, dne 15. julij 2020 
 
 
11. 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. Župan je predlagal, da se z minuto molka poklonimo nedavno 
preminulemu prejemniku grba g. Vinku Cirnskemu. 
 
G. župan ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Prisotni so bili: g. Alojz Puhan, ga. Marija Papež, g. Aleš Pršina, ga. 
Darinka Nardin, g. Jože Gril, ga. Marija Šuštaršič, ga. Mojca Šenica, g. Andrej Šenica, ga. Karmen Potočar. 
Opravičeno odsotna sta bila g. Jure Filipović in g. Mirko Ljubi.  
Poleg članov sveta so bili na seji prisotni še: predstavniki sredstev javnega obveščanja, s strani občinske uprave 
direktorica OU mag. Nataša Šterk in Monika Pečak. Prisotna je bila še ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice, ga. 
Andreja Koščak. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta; 
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 

2020 – rebalans II; 
4. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in 

Žužemberk; 
5. Obravnava in sprejem predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za priznanja Občine 

Dolenjske Toplice; 
6. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2020; 
7. Obravnava in potrditev Letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice za leto 2020; 
8. Obravnava predloga Sklepa o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek; 
9. Pobude in vprašanja; 
10. Razno. 
 
 
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. 1/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 10. redne seje. 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil bistvene spremembe proračuna Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2020. Vse te bistvene spremembe so zajete v preglednici, ki je sestavni del gradiva. Letos je bil 
čebelarski praznik zaradi epidemiji COVID-19 odpovedan in zato tudi umaknjen iz proračuna. Po dogovoru s 
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Čebelarsko zvezo bo čebelarski praznik v občini predvidoma leta 2022. Projekt informacijskega centra Kočevski rog 
je ustavljen, letos se bo uredil še krak vodovoda v centru Dolenjskih Toplic, predvideva se vračilo kupnine za 
zemljišče, aktivnosti pri obnovi Hudičevega turna se letos ne bodo izvajale.  
G. Pršina pove, da so člani Odbora za komunalo prejeli vse odgovore, ki so jih imeli in predlog rebalansa proračuna 
soglasno sprejeli.  
Ga. Šenica pove, da so predlog rebalansa proračuna soglasno sprejeli.  
G. župan pojasni, da so člani Odbora za gospodarstvo predlog rebalansa proračuna soglasno sprejeli.  
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 2/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans II. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 3/11 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 pojasnil razloge za nov predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk. Do sedaj sta se urejali dve področji, s sprejemom novega 
odloka pa bi se urejala tri področja. Pretehtali so možnosti, da bi se zaposlil geometer, a za to ni možnosti, ker 
zakonodaja nalaga prenos celotnega področja, to je celotno okolje in prostor. Enako velja za urbanista. Občina 
Žužemberk je 1. fazo sprejema Odloka že potrdila.  
Potekala je razprava.  
G. Šenica je poudaril pomembnost področja varstva okolja in predlagal, da se to področje vključi v pristojnosti 
skupne občinske uprave.  
G. župan je pojasnil, da so se župani in direktorji občinskih uprav glede področij urejanja pogovarjali in dogovarjali in 
ne izključuje možnosti razširitev nalog v prihodnje. Pojasnil je, da občine, ki so vključene v skupno občinsko upravo 
spremembe odloka sprejemajo s konsenzom.  
Ga. direktorica je poudarila, da je bilo tudi to področje med predlaganimi, a glede na pokritost nalog po občinah in 
glede na to, kakšna je kadrovska sestava, ne vidijo drugačnih možnosti za razširitev nalog.  
Go. Šenico je zanimalo ali so bili pripravljeni izračuni, kako bo razširitev nalog vplivala na proračun.  
G. župan je pojasnil, da je težko pripraviti direktno primerjavo stroškov zaradi spremenjene višine sofinanciranja 
skupnih občinskih uprav. Vpliv na proračun bi bil, ne glede na to, ali se nabor nalog spremeni.  
Ga. direktorica je odgovorila, da bo na naslednji seji pripravljena kalkulacija stroškov.  
G. Šenica je povedal, da je bilo na prejšnji seji podano vprašanje po kakšnem planu dela skupna občinska uprava. 
Predlagal je, da se vsako leto župani skupaj pripravijo plan glede na problematiko, ki se pojavlja.  
G. župan je pojasnil, da je načrt pripravljen vsako leto in predstavljen županu. Na koncu leta vodja skupne občinske 
uprave poroča o svojem delu tudi občinskemu svetu.  
 
Po razpravi je Občinski svet z 9 glasovi ZA (1 glas vzdržan) sprejel 
SKLEP št. 4/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk v 1. obravnavi. 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja g. Grilu.  
G. Gril je povedal, da je komisija prejela en predlog za grb občine Dolenjske Toplice. Predlagatelj je Občinska 
organizacija ZB NOB Dolenjske Toplice, ki je predlagala g. Alojza Puhana. Člani so soglasno potrdili predlog.  
Razprave ni bilo.  
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Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme sklep, da se Grb Občine Dolenjske Toplice za 
leto 2020 podeli Alojzu Puhanu, Podturn 76, 8350 Dolenjske Toplice. 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU. 
Ga. Šterk je predstavila Letni program kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2020.  
G. župan je predal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti, ga. Šenica.  
Ga. Šenica je povedala, da je odbor letni program soglasno sprejel. Podali so pobudo, da se sredstva, ko se bo 
situacija s Covid-19 umirila, ponovno zvišajo na prejšnjo višino, to je 25.000,00 EUR. 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letni program kulture v Občini Dolenjske 
Toplice za leto 2020. 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorici OU.  
Ga. Šterk je predstavila Letni program športa v Občini Dolenjske Toplice za leto 2020. 
G. župan je predal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti, ga. Šenica.  
Ga Šenica je povedala, da je odbor letni program soglasno sprejel in pri tem podal pobudo, da se tudi ta sredstva 
zvišajo na prejšnjo višino, to je 35.000,00 EUR.  
Potekala je krajša razprava.  
G. Pršina je povedal, da se treningi izvajajo. Meni, da se bo društvom zmanjšanje sredstev poznalo in da se mu 
10.000,00 EUR zdi veliko zmanjšanje. 
G. župan je odgovoril, da je bilo zmanjšanje enakomerno za šport in kulturo ter, da ne vemo kakšno bo stanje jeseni. 
Obljubi pomoč, če se bo pokazala potreba po višjih sredstvih.  
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Letni program športa v Občini Dolenjske 
Toplice za leto 2020. 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo ravnateljici OŠ. 
Ga. Koščak je predstavila razloge za povišanje cen vrtca. 
G. župan je predal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti, ga. Šenica.  
Ga. Šenica je povedala, da je odbor povišanje cen vrtca sprejel s 3 glasovi ZA (1 glas VZDRŽAN).  
Potekala je krajša razprava. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 8/11 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o spremembi cen programov predšolske 
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek.  
 
K9) G. Šenica zanima kako je s potencialnimi investitorji v Dom starejših občanov.  
G. župan odgovori, da je z enim potencialnim investitorjem že govoril, z drugim pa bo drug teden.  
Ga. Šenica je povedala, da je KUD Vesel teater poslal pripombe na sprejeta pravilnika o uporabi objektov ter opreme 
ter sofinanciranja programov in projektov na področju kulture. Naslovil jih je na Občino, kopije pa so prejeli tudi vsi 
člani občinskega sveta. Ga. Šenica predlaga, da se v zvezi s tem župan pogovori z društvi. Predlaga tudi, da se e-
naslovi članov občinskega sveta objavijo na spletni strani občine.  
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G. Puhan je povedal, da je že dvakrat opozoril glede ureditve cest, a ni bilo odziva. Na cesti na Veliki Rigelj je 
zamašena mulda in zato voda teče po cesti. V Griču, (pri tabli dobrodošli v vinski gorici) je potrebno urediti cesto 
okoli jaška. Na pokopališču v Podturnu je potrebno sanirati in urediti prostor, kjer so stale smreke. Zanima ga, kdaj 
se predvideva otvoritev mostu v Podturnu saj bi krajani uredili most ob otvoritvi.  
G. Župan odgovarja, da glede mostu še ni dobil odgovora in obljubi, da jih še kontaktira.  
G. Gril je opozoril na režim prižiga in intenzivnost osvetlitve javne razsvetljave v Podturnu. Pregledati je potrebno 
škarpo pri izviru v celoti saj je zaradi rastja že precej načeta. 
Ga. Potočar zanima ali bo cesta v Podhosti preplaščena.  
G. župan odgovarja, da so v rebalansu zagotovljena sredstva in da bo preplastitev ceste izvedena letos.  
 
K10) G. župan pove, da je bila občina uspešna na razpisu WiFi4EU, kjer so zagotovljena sredstva v višini 15.000,00 
EUR.  
G. župan pove, da je objavljen javni poziv za zbiranje predlogov imen za nove ulice v Dolenjskih Toplicah. Rok za 
oddajo ponudbo je do konca avgusta.  
G. župan pove, da slavnostna seja OS ob prazniku občine odpade zaradi omejitev zbiranj in se ob tem zahvali in 
čestita vsem ob prazniku.  
G. Puhan povabi navzoče na prižig oglarske kope.  
G. župan še pove, da je prišla pobuda o preimenovanju osnovne šole. Pove, da je bil odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda sprejet že kar nekaj časa nazaj in ga je potrebno uskladiti z zakonodajo. Predvidoma bo osnutek predstavljen 
na naslednji seji in en izmed predlogov sprememb bo tudi poimenovanje osnovne šole v Osnovno šolo Vinka 
Cirnskega.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:05. 
 
 
 
 
Zapisala: Monika Pečak 
 

Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 


