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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, 
ki je bila v torek, 18.01.2011, ob 18:00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
Sejo je sklical župan Franc Škufca 
 
Prisotni:  
Člani odbora: Dušan Papež, Marko Zajec, Matjaž Župevec, Albin Ljubo Jarc in Iztok Može 
Občinska uprava: Župan Franc Škufca, Vlado Kostevc, Vida Šušterčič in Martin Grčar 
Ostali: Nihče 
Odsotni: Nihče 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Konstituiranje odbora 
2. Vprašanja in pobude članov odbora 
 
 
K točki 1:  
Konstituiranje odbora 
 
Župan Franc Škufca je predlagal, da se odbor konstituira in sicer, da se izvoli predsednik in 
podpredsednik. 
G. Zajec predlaga: Predsednik g. Papež, podpredsednik g. Župevec 
G. Jarc predlaga: Predsednik g. Jarc, podpredsednik g. Može 
G. Može predlaga: Predsednik g. Papež, podpredsednik g. Jarc 
G. Župevec predlaga: Predsednik g. Papež, podpredsednik g. Župevec 
G. Jarc  predlaga: Predsednik g. Papež, podpredsednik g. Može 
 
g.  Jarc postavi vprašanje kakšni so kriteriji za mesto predsednika in podpredsednika, ter kaj 
določata statut in poslovnik. 
g. Župan odgovori, da ni kriterijev. 
 
G. župan je dal prvi predlog za predsednika na glasovanje:  
Prisotnih je  bilo 5 članov odbora, 4 so glasovali za, nobeden proti 
 
 
Za predsednika odbora je bil izvoljen g. Papež Dušan 
 
G. župan je dal prvi predlog za podpredsednika na glasovanje:  
Prisotnih je  bilo 5 članov odbora, 3 so glasovali za, 2 sta glasovala proti 
 
Za podpredsednika odbora je bil izvoljen g. Župevec Matjaž  
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K točki 2:  
Vprašanja in pobude članov odbora 
 
G. Jarc predlaga, da se vsem odbornikom fotokopirajo vsi zapisniki sej odbora iz prejšnjega 
mandata 2006 – 2010 zaradi nadaljnjega dela odbora, zaradi obveščenosti občanov naj se vsi 
zapisniki sej objavijo na spletu.  G. Grčar predlaga, da  se zapisniki pošljejo na maile 
odbornikov.. 
 
G. Jarc predlaga, da OU pripravi pismene komentarje na osnovi zapisnikov iz zborov občanov 
v letu 2010 v občini Žbk ter naredi analizo stanja in njeno realizacijo,. G. župan predlaga, da 
se bo to izvedlo in komentiralo na naslednjih zborih. 
 
G.  Jarc, v imenu občanov sprašuje, kaj se dogaja v zvezi z mostovi in brvmi na reki Krki po 
celi dolžini v mejah občine Žbk. 
Ni odgovora. 
 
G. Može sprašuje, kaj je z MHE na Dvoru in predlaga, da Občina Žužemberk vloži tožbo 
proti UE Novo mesto. G. župan pove, da je na UE poslal odvetnika, ki je dal pismeno mnenje, 
da pritožba ni smiselna in ne bo dosegala učinka. 
g.  Može vseeno vztraja, da bi se morala iz strani občine Žbk vložiti pritožba v zakonskem 
roku. 
 
G. Jarc sprašuje, kaj je s sončnimi elektrarnami v občini in pridobivanja državnega in 
evropskega eko denarja ki je predviden do leta 2015. Kakšni so plani občine. G. Župan 
odgovori, da je sprejet dokument, ki pod določenimi pogoji dovoljuje montažo panelov na vse 
strehe objektov, ki so v lasti občine. Če se pojavi investitor, se zadeve podrobno uredijo s 
pogodbo. 
 
 
 
G. Jarc pove, da je v občini po terenu slabo urejeno zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno 
zbiranje komunalnih odpadkov na EKO otokih. Problem naj bi bil neurejenost prostorov, 
premalo zabojnikov in pozicije zabojnikov. G. Grčar se z njim ne strinja in pove, da imamo 
odlično organiziran ZRC, da so zabojniki in EKO otoki dokaj dobro postavljeni. V letu smo 
zamenjali 30 starih zabojnikov in nadomestili 4 uničene. Poleg tega nas je v zadnjih 3 letih JP 
Komunala Nm pohvalila, da imam najbolje urejeno zbiranje in ločevanje komunalnih 
odpadkov od vseh občin, ki so v Komunali. Skupno mnenje je bilo, da se s pomočjo 
odbornikov zadeve še bolj uredijo. 
 
G. Jarc sprašuje, kaj je z vodovodom Reber – ŽBK. G. Grčar odgovori, da je podpisana 
pogodba za vodohran Reber in vod od Rebri do ŽBK. Letno naj bi tako dobili iz vrtine Križi 
cca 40.000m3 lastne vode v vodovodni sistem občine. Dela se izvajajo, denar je zagotovljen v 
2010,2011 in 2012. Zaključek del naj bi bil do konca 2011. 
 
G. Jarc sprašuje, kaj je s cestami in potmi tako asfaltnimi kot makadam splošno.  Vse so 
uničene in še veliko je neasfaltiranih. Sprašuje zakaj napreduje vsa stvar tako počasi? G. 
župan odgovori, da se vzdrževanje in rekonstrukcije cest odvija v okviru možnih sredstev. 
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G. Župevec sprašuje za cesto B. Reber – Prečna. G. Grčar odgovori, da je geodetski posnetek 
izdelan. Z Občino Mirna Peč se intenzivno dogovarjamo o skupnem naročilu projekta za vso 
traso v vrednosti cca 40 do 50.000 EUR. Potrditve še ni. Če ne bo uspel dogovor, Občina 
Žužemberk sama naroči projekt za svoj del ceste v letu 2011, ki bo osnova za pridobitev 
financ in razpis. 
 
G. Župevec sprašuje za cesto ŽBK – Bič. G. župan odgovori, da smo v intenzivnih dogovorih 
z DARS-om o sofinanciranju rekonstrukcije dotične ceste. Pismeno smo povabili ga. 
Duhovnikovo v ŽBK. Rezultata še ni. 
 
G. Jarc predlaga, da se občanom omogoči odvoz fekalij iz greznic na CČN ŽBK. Brez plačno. 
Zaradi vsakodnevnega onesnaževanja okolja je potrebno takoj pristopiti k reševanju tega 
problema. g. Grčar predlaga, da se naredi izračun možnosti v okviru sedanjega stanja CČN 
ŽBK. 
 
G. Jarc sprašuje za asfaltiranje ceste Stavča vas – Jama. G. Grčar odgovori, da zaenkrat ni v 
planu, so pa drugi odseki tehnično in prometno veliko bolj obremenjeni. Dotična cesta je le 
obvozna in občani imajo možnost koristiti asfaltno povezavo, kar je nekaterim onemogočeno. 
 
G. Može sprašuje za asfaltiranje krajšega odseka javne poti v Stavči vasi. G. Grčar odgovori, 
da je na tem delu problem umestitve tako meteorne kot fekalne kanalizacije in končno tudi JR 
pred asfaltiranjem. G. Može trdi, da so se tudi druge ceste in poti asfaltirale, pa so se oziroma 
se bodo prekopale. G. Grčar predlaga, da g. Može pove konkreten primer. G. Može odgovori 
na splošno. 
 
G. Može predlaga, da se v Občina Žužemberk nujno ustanovijo Krajevne skupnosti in sicer 
Dvor, Ajdovec in Šmihel. G. Papež predlaga, da je lahko organizacija tudi na nivoju vaških ali 
četrtnih skupnosti. 
 
G. Jarc pove, da ni bil prisoten na 29. seji OS kot občan. V zapisniku je 
evidentiran.Verodostojnost zapisnika je s tem vprašljiva. Podan je bil predlog, da  se v 
zapisnike več ne beležijo prostovoljni obiskovalci ampak samo uradno vabljene osebe. 
 
G. Može sprašuje, v kateri fazi je Suhokranjski vodovod. G. Župan pove, da se na projektu 
intenzivno dela. G. Može pove, da je že nekaj let predlagal, da se aktivira vrtina Vinkov vrh in 
se iz nje napaja vodovod Dvor in ŽBK. V okviru SV je zadeva zajeta. 
 
G. Može sprašuje za servis ceste čez center Dvora. G. Grčar odgovori, da še nimamo 
podpisanih dveh pogodb o odkupu zemljišč. Do takrat (realizacije odkupa) občine ne bo imela 
razgovorov z DRSC o zagotovitvi finančnih sredstev, ker smo DRSC že 3 x izigrali z obljubo, 
da je zemljiško zadeva urejena. Prosi g. Možeta, da posreduje pri obeh lastnikih, da se 
pogodbe čimprej podpišejo. 
 
G. predsednik, Papež Dušan predlaga, da do naslednjič vsi odborniki pripravijo svojo vizijo 
plana dela odbora, da ga nato lahko uskladijo. 
 
G. Može sprašuje o gradnji ČN Dvor. G. Grčar odgovarja, da imamo študijo, ki govori v prid 
črpanja fekalij iz Dvora in vseh okoliških vasi v CČN ŽBK. Potrebna je še revizija idejnega 
projekta. 
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G. Papež predlaga, da ga. Vida Šušterčič kratko predstavi projekt OPN. 
 
Ga. Šušterčič pove, da so javne razgrnitve zaključene. Pripombe so zbrane in tudi stališča do 
pripomb s strani izdelovalca - STRUKTURE so pripravljena. Občinska uprava je dala precej 
pripomb, predvsem na enormno količino predvidenih OPPN-jev (čez 50 kos). V 3. tednu bo 
izveden obisk na MOP-u. Potem se stališča do pripomb pregleda odbor za okolje in prostor in 
OS , ter jih potrdi. Projekt se pošlje na ministrstva – soglasodajalcem. 
Sklep : takojšen pristop O.U. k izvajanju in realizaciji pobud. 
 
Predsednik odbora, g. Papež Dušan se je zahvalil odbornikom za izkazano zaupanje in 
zaključil sejo. 
 
 
Odbor je bil zaključen ob 19:30 uri. 
 
Žužemberk, 19.01.2011 
 
 
 
Zapisal:       Predsednik odbora: 
   
Martin Grčar l.r.          Papež Dušan l.r. 
 


