
 

 

 

 
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 

                                                                                                                       Datum: 17. julij 2017 
                                                                                                                      Štev.:032-29/2017-(0104)-8 
 
 
ZADEVA: ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

                   DOLENJSKE TOPLICE, dne 12. julija 2017 

 
 
17. redna seja  Občinskega sveta  Občine Dolenjske Toplice je potekala v Vaškem domu Sušice. 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. Marjan 
Štangelj, g. Mitja Zupančič, g. Aleš Pršina, g. Alojz Puhan, g. Jože Pavlin, g. Jure Filipović, g. Mišel Gorše, g. 
Roman Lavrič, g. Albin Murn in ga. Mojca Šenica. Odsotna sta bila. g. Vid Klančičar in ga. Urša Beg. 
Poleg članov sveta so bili prisotni še: predsednik NO občine g. Matej Ivanko, vodja Skupne občinske uprave 
Suhe krajine g. Rafko Križman, mediji, s strani občinske uprave direktor g. Rado Javornik, g. Željko Hohnjec in 
Brigita Rončelj, ter pri posameznih točkah dnevnega reda g. Primož Primec. 
 
 
 
K1) G. župan je predlagal sledeč  
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta; 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dolenjske Toplice v obdobju od 01.01.2017 do 30.06.2017; 
5. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice - I. obravnava; 
6. Seznanitev občinskega sveta z namero sklenitve pogodbe o prenosu upravljanja OŠO s podjetja Tritel 

d.o.o. na podjetje Tritel 2 d.o.o. ; 
7. Predlog sklepa o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost na pokopališčih v 

Občini  Dolenjske Toplice ; 
8. Program dela in poročilo o delu SOU Suhe krajine za leto 2016 in 2017;  
9. Informacija o možnih lastniških ureditvah vaškega doma Sušice;  
10. Poročilo o poslovanju KKC za leto 2016;  
11. Vprašanja in pobude. 

 
 

G. župan je predlagal spremembo vrstnega reda točk seje in sicer, da se 10. točka »Poročilo o poslovanju KKC za 
leto 2016« prestavi na 4. mesto. Predlagani dnevni red seje je sledeč: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje; 
3. Poročilo o izvajanju sklepov Občinskega sveta; 
4. Poročilo o poslovanju KKC za leto 2016;  
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dolenjske Toplice v obdobju od 01.01.2017 do 30.06.2017; 
6. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice - I. obravnava; 
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7. Seznanitev občinskega sveta z namero sklenitve pogodbe o prenosu upravljanja OŠO s podjetja Tritel 
d.o.o. na podjetje Tritel 2 d.o.o. ; 

8. Predlog sklepa o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost na pokopališčih v 
Občini  Dolenjske Toplice ; 

9. Program dela in poročilo o delu SOU Suhe krajine za leto 2016 in 2017;  
10. Informacija o možnih lastniških ureditvah vaškega doma Sušice;  
11. Vprašanja in pobude. 

 
Tako spremenjen vrstni red seje, je dal župan na glasovanje. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA, potrdil dnevni red seje. 
 
 
K2) G. župan je odprl točko dnevnega reda. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 1/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi zapisnik 16. redne seje.  
 
 
K3) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju občinske uprave. 
G. Javornik je povedal, da je bil Rebalans  občine objavljen v Uradnem listu. 
 
 
K4) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo g. Primcu. 
G. Primec je podal poročilo o poslovanju Kulturno kongresnega centra v letu 2016. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Aleš Pršina, Albin Murn, Alojz Puhan, Marjan Štangelj, Mitja Zupančič. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 2/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s poročilom o poslovanju Kulturno 
kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice za leto 2016. 
 
Primož Primec je ob 17:20 zapustil sejo. 
 
 
K5) G. župan je odprl točko dnevnega reda in na kratko predstavil poročilo o izvrševanju proračuna občine do 
30.6.2017. 
G. Javornik je podrobneje predstavil izvrševanje proračuna v prvem polletju. 
G. Zupančič  pove, da so se člani Odbora za komunalo seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna občine. 
Ga. Šenica pove, da so se člani Odbora za družbene dejavnosti seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna. 
G. Pavlin pove, da so se tudi člani Odbora za gospodarstvo seznanili s polletnim poročilom. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 3/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna 
občine Dolenjske Toplice v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017. 
 
 
K6) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju OU. 
G. Javornik je podal kratko obrazložitev predlagane Odloka. 
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G. Hohnjec je pojasnil, da Odlok ureja prodajo blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah ali 
na premičnih prodajalnah. 
G. Pavlin pove, da so člani Odbora za gospodarstvo potrdili sprejem Odloka. 
Potekala je kratka razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Murn Albin, Željko Hohnjec. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 4/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v občini 
Dolenjske Toplice v prvi obravnavi. 
 
 
K7) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju OU. 
G. Javornik je Občinski svet seznanil z osnutkom pogodbe o prenosu upravljanja širokopasovnega omrežja iz 
podjetja Tritel d.o.o. na podjetje Tritel 2 d.o.o. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Mitja Zupančič, Marjan Štangelj, Albin Murn, Alojz Puhan, Mišel Gorše. 
G. Puhan opozori, da je potrebno poskrbeti, da se bo odstranilo »neuporabno telefonsko kabelsko napeljavo.« 
 
Po razpravi je Občinski svet  z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 5/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se seznani z vsebino pogodbe o prenosu upravljanja 
širokopasovnega omrežja in pooblasti za podpis pogodbe župana, Jožeta Muhiča. 
 
 
K8) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo direktorju OU. 
G. Javornik je na kratko predstavil predlog o višini najemnine za grobove. 
G. Hohnjec je podal podrobnejšo razlago predlaganega Sklepa  o višini najemnine za grobove in cene storitev za 
pokopališko dejavnost na pokopališčih v občini. 
G. Zupančič  pove, da so se člani Odbora za komunalo podprli sprejem predlaganega Sklepa. 
G. Pavlin pove, da so tudi člani Odbora za gospodarstvo podprli sprejem predlaganega Sklepa. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan štangelj, Albin Murn, Alojz Puhan, Jure Filipović. 
G. Filipovič poda predlog, da se v ceniku pri ceni za raztros pepela doda da gre za enkratni najem. V 2. členu cenika 
se tako zapiše: »Enkratni najem prostora za raztros pepela pokojnika …50,00€«. 
 
Po razpravi je Občinski svet, s predlaganim popravkom z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 6/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o višini najemnine za grobove in cene 
storitev za pokopališko dejavnost z dopolnitvijo v 2. Členu, ki se po novem glasi: »Enkratni najem prostora za raztros 
pepela pokojnika …….50,00 €«.  
 
 
K 9) G. župan je odprl točko dnevnega reda in predal besedo vodji Skupne občinske uprave Suhe krajine, g. Rafku 
Križmanu. 
 
G. Križman je podal poročilo o  delu skupne občinske uprave v letu 2016 in 2017, ter predstavil program dela za 
naprej. 
Potekala je razprava v kateri so sodelovali: Marjan Štangelj, Alojz Puhan, Jože Pavlin, Albin Muren. 
 
Po razpravi je Občinski svet z 10 glasovi ZA sprejel 
SKLEP št. 7/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Programom dela in poročilom o delu 
skupne občinske uprave – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2016 in 2017. 
K10) G. župan je odprl točko dnevnega reda in povedal, da želijo krajani Sušic pridobiti v last Vaški dom na Sušicah. 
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G. Javornik je predstavil pravna stališča glede prenosa lastništva. Povedal je še, da bo Občina poskrbela za nujna 
vzdrževalna dela na objektu. 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA  sprejel 
SKLEP št. 8/17 OS: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s problematiko lastniških ureditev 
vaškega doma Sušice. 
 
 
K11) G. Javornik pove, da je odgovor na vprašanje zastavljeno na prejšnji seji, glede hitrostnih ovir podano v pisni 
obliki v gradivu seje. 
G. župan svetnike seznani, da je Upravna enota obvestila občino, da bo ukinila delo Krajevnega urada v Dolenjskih 
Toplicah. Na jesensko sejo bo povabljena direktorica UE Novo mesto, da pojasni zadevo. 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:10. 
 
 
Zapisala: Brigita Rončelj  
 
 
 
                                                                                                                                    Župan 
                                                                                                                        Občine Dolenjske Toplice 
                                                                                                                                 Jože Muhič  l.r. 


