OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
15. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 4. 12. 2008, ob 17.30 uri, v sejni
sobi Občine Žužemberk.
Sejo je sklical župan g. Franc Škufca.
Prisotni: ga. Marija Breceljnik, mag. Jelka Mrvar, ga. Marija Ban, ga. Malči Klemen, g. Jože
Papež, g. Marko Zajec, g. Jože Zupančič, g. Jože Jenkole, g. Dušan Papež, g. Marjan Romih,
g. Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Jože Pečjak, g. Jože Iskra in g. Jože Šteingel.
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, ga. Marjana Murn, g. Jure Murn, ga.
Stanislava Repar, g. Emil Glavič – občani. g. Drago Rustja, g. Slavko Mirtič – novinarja. g.
Jože Ban, g. Vlado Kostevc, ga. Mojca Klobučar, g. Darko Pucelj, ga. Vida Šušterčič –
občinska uprava, župan Franc Škufca.
Župan je na začetku pozdravil vse prisotne svetnike in ostale slušatelje. Zatem je podal
predlagani dnevni red v dopolnjevanje.
G. Jože Zupančič je predlagal, da se 2. točka dnevnega reda umakne iz dnevnega reda in se
premakne na eno od naslednjih sej Občinskega sveta, saj so svetniki dobili gradivo le na eni
strani, kar je premalo. Odlok, pa bi morali obravnavati in sprejeti že prej. O tem naj svetniki
glasujejo.
Župan je pojasnil, da je gradivo za to točko bilo že posredovano pri sklicu 12. seje.
Mag. Jelko Mrvar je zanimalo delovanje Nadzornega odbora. Več svetnikov je bilo mnenja,
da Nadzorni odbor ne deluje, kot bi bilo potrebno.
Župan je podal na glasovanje, naj 2. točka dnevnega reda ostane na dnevnem redu, ali se jo
prestavi, do naslednje seje. Glasovalo je 15 članov, 4 so bili za umik točke iz dnevnega reda, 9
jih je bilo proti in 2 vzdržana.
Tako je Občinski svet potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto
2007
3. Obravnava pobud in sklepov Zbora občanov za območje naselja Dvor in Jama pri Dvoru
4. Obravnava in sprejem Sklepa o sofinanciranju varstva vozačev v Osnovni šoli Žužemberk
5. Obravnava in sprejem Sklepa o povišanju cen najemnine za šolske telovadnice
6. Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009
7. Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Razno

K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje
Župan je podal v razpravo zapisnik 14. seje. Mag. Jelka Mrvar je opozorila na 2 napaki. Do
napake pri zapisu je prišlo pri 6. in 11. točki dnevnega reda.
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev zapisnika. Glasovalo je 15 članov, vseh 15
članov je bilo za.
Občinski svet je sprejel
zapisnik 14. seje Občinskega sveta.

K točki 2: Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine
Žužemberk za leto 2007
Predsednik Odbora za okolje in prostor g. Jože Papež, je bil mnenja, da se Odlok sprejme in
potrdi, saj je potrjen tudi iz strani AJPES-a. Z obravnavo in potrditvijo sta se strinjala tudi g.
Jože Pečjak, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in g. Boris Jordan, predsednik Odbora
za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance.
Razpravo je začel g. Jože Zupančič, katerega so zanimala poročila Nadzornega odbora, saj je
prepričan, da je mnogo nepravilnosti.
G. Marjan Romih je bil mnenja, naj se z nezakonitimi zadevami ukvarjajo pristojni organi.
G. Jože Jenkole je zahteval zapisnike Nadzornega odbora.
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine
Žužemberk za leto 2007. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je bilo za, 2 proti in 2 vzdržana.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o zaključnem računu
proračuna Občine Žužemberk za leto 2007.

K točki 3: Obravnava pobud in sklepov Zbora občanov za območje naselja Dvor in
Jama pri Dvoru
Z razpravo je začel g. Jože Jenkole, kateri je naznanil, da bo ob tem, da g. Goričar dobi
dovoljenje za gradnjo hidroelektrarne, javno povedal, kdo izmed svetnikov je pripomogel k
izvedbi projekta.
G. Marjan Romih je predlagal, naj bo Ekološko društvo Suha krajina stranka v postopku.
Ga. Malči Klemen je zanimalo, kaj bi pomenilo, če bi bilo Ekološko društvo Suha stranka v
postopku.
Župan je predlagal, naj se o teh stvareh pozanimajo na Upravni enoti.
G. Jože Zupančič je zahteval poštene informacije in očital Občinskemu svetu izigravanje
občanov in nepoznavanje demokracije. Pozval je, naj občina pomaga Ekološkemu društvu
Suha krajina.
Župan je predlagal, naj določene stvari z zakonodajo in postopki razloži nova delavka
občinske uprave Občine Žužemberk ga. Vida Šušterčič. Ta je nazorno razložila postopke.
G. Marjan Romih je pozval g. Jožeta Zupančiča, naj preneha žaliti člane Občinskega sveta, saj
so po njegovem mnenju vsi člani nepismeni.

K točki 4: Obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju varstva vozačev v Osnovni šoli
Žužemberk
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak, je pojasnil, da so na odboru
sklenili, da se sklep obravnava in sprejme na naslednji seji Občinskega sveta, še prej pa se
obravnava na naslednjem odboru. Prosil je ravnateljico za več podatkov, kar se tiče varstva
vozačev. Mag. Jelka Mrvar je pojasnila, da občina te podatke že ima.

K točki 5: Obravnava in sprejem sklepa o povišanju cen najemnine za šolske telovadnice
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je tudi pri tej točki predlagal, da se
sklep obravnava na naslednjem odboru, hkrati pa sklep obravnava in sprejme na naslednjem
Občinskem svetu. Obe ravnateljici osnovnih šol, je pozval, naj posredujejo podatke o
zasedenosti telovadnic in ceni najemnin ter koliko naj bi se cene povišale.
G. Jože Zupančič je predlagal, naj bojo cene tolikšne, da pokrijejo stroške.
Mag. Jelka Mrvar je predlagala 25 % podražitev, saj telovadnice niso ves čas zasedene,
vzdrževanje pa je velik strošek. Društva si poslužujejo neredno mesečno plačevanje najemnin.
G. Dušan Papež je bil mnenja, da je 25 % preveč, saj bi to preveč vplivalo na šport.
G. Borisa Jordana so zanimali dejanski stroški.
G. Milan Ivkovič je predlagal boljše trženje, saj so športna društva zelo aktivna.
G. Jože Zupančič je spomnil svetnike, da je občina lastnica obeh Osnovnih šol s
telovadnicami in predlagal, naj občina prevzame oskrbovanje telovadnic.
Ga. Marija Breceljnik je pojasnila, da 75 % stroškov plača občina, 25 % stroškov pa krije šola
sama.
G. Marjan Romih je ob 18.55 uri predlagal 5 minutno pavzo. Seja se je nadaljevala ob 19 uri.
Župan je predlagal obravnavo točke na naslednji seji. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov
je glasovalo za.
K točki 6: Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009
Z razpravo je začel g. Jože Zupančič, kateri je izrazil željo, da hoče vabila na vse odbore.
Opozoril je tudi na to, da so tabele v proračunu nepregledne in jih hoče v takšni obliki, kot so
bile lansko leto.
Direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc je pojasnil, da je proračun narejen po enotni tabeli
za vse občine,v programu APPRA, katerega je oblikovalo Ministrstvo za finance. Proračun pa
bo vsem članom Občinskega sveta posredovan tudi na CD-ju.
G. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, koliko denarja je v 10 letih občina porabila za obnovo gradu.
G. Vlado Kostevc je pojasnil, da ima občina podpisano pogodbo do leta 2013, za 50 %
sofinanciranje s strani države, iz občinskega proračuna se sofinancira v višini 33 % stroškov,
ostali stroški, pa se sofinancirajo iz lastnih sredstev.
G. Jože Jenkole je hotel zastaviti še nekaj vprašanj, vendar ga je župan opomnil, da gre pri tej
in naslednji točki le za seznanitev, debata bo potekala ob sprejemu odloka.

K točki 7: Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010
Pri tej točki ni bilo razprave.

K točki 8: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
G. Jože Papež se je zahvalil ge. Vidi Šušterčič za kratko in jedrnato predstavitvijo postopkov.
Nadaljeval je z vprašanji o OIC Jama in OIC Sejmišče Žužemberk, saj se pojavljajo kupci za
zemljišča. Podal je predlog, da bi prej uredili cono na Jami.
Župan mu je pojasnil, da je problem pri opremljanju zemljišč, saj občina za to nima denarja.
G. Jože Jenkole je poizvedel, kolikšna je cena priključnine na kanalizacijsko omrežje v Občini
Dobrepolje in opozoril svetnike, da so bili podatki na prejšnji seji, pri sprejemu sklepa o ceni
priključnine na kanalizacijsko in vodovodno omrežje, nepravilni. Zanimalo ga je tudi
lastništvo kašče v Praprečah.
G. Jožeta Zupančiča je zanimala menjalna pogodba s podjetjem Mercator. Zanimala ga je tudi
sanacija ceste Vič – Reber in sicer, zakaj je Občina Trebnje izvedla sanacijo, Občina
Žužemberk pa ne. Zanimalo ga je tudi, koliko sredstev je občina dobila iz Evropskih skladov.
Pozval pa je Občinsko upravo naj pošteno odgovarja. Ni mu bilo všeč obveščanje občine,
krajanom o Zborih krajanov.
Župan je pojasnil, da je občina sklenila menjalno pogodbo z Mercatorjem. Na cesti Vič –
Reber ni bilo sanacijskih del, ker občina za to ni imela sredstev, o tem pa so bili člani
Občinskega sveta tudi obveščeni. Iz Evropskih sredstev je bila kanalizacija sofinancirana v
višini 63 %. Krajani so bili pravočasno obveščeni o zborih krajanov, na predpisane načine.
Tudi mag. Jelka Mrvar je imela nekaj pripomb in pobud glede zborov krajanov. Člane
Občinskega sveta pa je tudi seznanila, s slabo izolirano streho na telovadnici v OŠ Žužemberk
in predlagala, da se to čim prej uredi, saj se dela materialna škoda na parketu, ogrožena pa je
tudi varnost otrok.
Ga. Marija Breceljnik je opozorila na slaba okna v OŠ Prevole, saj ob večjih nalivih voda
vdira v učilnice in pušča za sabo škodo. Predlagala je postopno reševanje problema.
G. Dušan Papež je seznanil člane Občinskega sveta, da cene zemljišč obrtno industrijskih con
padajo in predlagal, da jih znižajo tudi v Občini Žužemberk, če bo to potrebno. Pozval pa je
člane Občinskega sveta, naj ne izvajajo pritiska na ostale člane, kako se odločajo pri
glasovanju.
G. Jože Zupančič je poudaril, da Občino Žužemberk obdaja neznosna lakomnost. Ob tem, so
nekateri člani Občinskega sveta Občine Žužemberk zapustili sejno sobo. Seja je bila
prekinjena zaradi nesklepčnosti.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Žužemberk, 5. 12. 2008
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