
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

ZAPISNIK 
 

16. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 19. 12. 2008, ob 16.30 uri v sejni sobi 
Občine Žužemberk. 
 
Sejo je sklical župan 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. Dušan Papež, g. Marjan Romih, g. Milan Ivkovič, g. 
Jože Pečjak, g. Jože Iskra in g. Jože Šteingel 
 
Opravičeno odsotni: g. Jože Jenkole in g. Boris Jordan 
 
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, ga. Marjana Murn, g. Jure Murn, ga. 
Stanislava Repar, g. Emil Glavič – občani. g. Drago Rustja – novinar. g. Jože Ban, g. Vlado 
Kostevc, ga. Jasmina Mirtič, g. Darko Pucelj, ga. Vida Šušterčič, g. Martin Grčar – občinska 
uprava, župan Franc Škufca, Tanja Hrovat – zapisnikarica. 
 
Župan je na začetku pozdravil vse prisotne člane sveta in ostale prisotne. Po seji občinskega sveta 
je vse člane povabil na srečanje z županom. Zatem je podal predlagani dnevni red v 
dopolnjevanje. 
Predlagal je, da se k predlaganemu dnevnemu redu doda še ena točka. Tako bi se, 14. in 15. točka 
prestavili za eno mesto. 14. točka pa bi se glasila Obravnava in sprejem pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk. 
Sprejem dnevnega reda, je župan podal v razpravo. 
Mag. Jelka Mrvar je predlagala, da se 3. in 4. točka obravnavat prej, ker bo morala predčasno 
zapustiti sejo, zaradi koncerta v OŠ Žužemberk. 
G. Marjan Romih je bil proti tej pobudi, saj je menil, da je tudi 2. točka dnevnega reda, 
pomembna za šolstvo.  
Župan je podal na glasovanje predlog mag. Jelke Mrvar. Glasovalo je 13 članov, 3 so bili za, 1 
proti in 9 vzdržanih. 
Župan je naznanil, da je predlog mag. Jelke Mrvar sprejet. 
 
Nato je podal na glasovanje sprejem in potrditev dnevnega reda s sprejeto spremembo. Glasovalo 
je 13 članov, 12 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju varstva vozačev v Osnovni šoli Žužemberk 
3. Obravnava in sprejem sklepa o povišanju cen najemnine za šolske telovadnice 
4. Obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk 
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole 
7. Obravnava in sprejem Letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim 

premoženjem za leto 2009 in 2010 
8. Obravnava in sprejem Letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za 

leto 2009 in 2010 
9. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča (NUSZ) za leto 2009 



10. Obravnava in sprejem Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode 

11. Obravnava in sprejem Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2009 
12. Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 
13. Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 
14. Obravnava in sprejem pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem 

denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk. 
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
16. Razno 
 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal v razpravo zapisnik 15. seje.  
G. Jože Zupančič je povedal, da je zahteval zapisnik tudi na magnetogramu, vendar ga ni dobil. 
Poudaril je tudi, da ne zaupa AJPES-u, in da mu ni všeč, da so svetniki na prejšnji seji predčasno 
zapustili sejo. 
G. Jože Papež je povedal, da zaupa AJPES-u, če pa se s tem ne strinja za to obstajajo nadzorni 
organi. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev zapisnika. Glasovalo je 13 članov, vseh 13 
članov je bili za. 
 
Občinski svet je sprejel in potrdil 

zapisnik 15. seje Občinskega sveta 
 
 
K točki 2: Obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju varstva vozačev v Osnovni šoli 
Žužemberk 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je povedal, da je dobil dopolnitve, za 
katere so se domenili na prejšnji seji. 
Mag. Jelka Mrvar je opomnila, da je sofinanciranje obveznost občine in naj velja kot za OŠ 
Prevole, 20 ur mesečno. Omenila je tudi, da ne vidi razloga za zmanjšanje sredstev na polovico. 
G. Milan Ivkovič je pripomnil, naj bojo otroci, resnično varovani in ne razpuščeni, kot je to 
opazil. Mag. Jelka Mrvar ga je popravila, da so to otroci iz Žužemberka, kateri niso vključeni v 
varstvo.  
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev sklepa o sofinanciranju varstva vozačev v 
Osnovni šoli Žužemberk. Glasovalo je 13 članov, 10 jih je bilo za, 1 proti in 2 vzdržana. 
 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o sofinanciranju varstva vozačev v Osnovni šoli Žužemberk 

 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem sklepa o povišanju cen najemnine za šolske telovadnice 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je povedal, da je dobil dopolnitve, za 
katere so se domenili na prejšnji seji. Predlagal je 5 % povišanje najemnine za domače 
obiskovalce in 10 % za tuje obiskovalce. 
G. Papeža je zanimalo, ali bojo stroški s tolikšnim povišanjem pokriti. Mag. Jelka Mrvar je 
opomnila, da je potrebno veliko vzdrževalnih del, med drugim tudi popravilo luči, katera veliko 
stanejo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev sklepa o povišanju cen najemnine za šolske 
telovadnice. Glasovalo je 13 članov, 9 jih je bilo za in 4 vzdržani. 



 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o povišanju cen najemnine za šolske telovadnice 

 
Po sprejetju sklepa, se je mag. Jelka Mrvar še enkrat opravičila, ker je morala predčasno zapustiti 
sejo.  
 
 
K točki 4: Obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti 
Predsednik odbora za lokalno samoupravo g. Marjan Romih je poudaril, da je potrebno program 
sprejeti, kot so ga sprejeli v sosednjih občinah. Ta program je pomemben za varnost občanov. 
Ga. Brigita Kalčič, predstavnica medobčinskega inšpektorata, je na kratko pojasnila delovanje 
inšpekcijske in redarske službe na območju Občine Žužemberk. 
G. Jožeta Pečjaka je zanimalo, ali bo redar zmogel vse delo, ker ima pristojnosti enake policistu. 
G. Marko Zajec je bil mnenja, da bojo pri tem kaznovani pošteni ljudje, potrebno pa se je bolj 
osredotočiti na problem mamil, katera so vse bolj razširjena. 
Strinjal se je tudi g. Jože Papež, kateri je predlagal stalno policijsko enoto v Žužemberku. To idejo 
je podprlo tudi nekaj drugih članov.  
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev Občinskega programa varnosti. Glasovalo je 12 
članov, 11 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Občinski program varnosti 
 
 

K točki 5: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. Glasovalo je 12 članov, 
vseh 12 članov je bilo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Žužemberk 

 
 

K točki 6: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. Glasovalo je 12 članov, 
vseh 12 članov je bilo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Prevole 



 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem Letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim 
nepremičnim premoženjem za leto 2009 in 2010 
Predsednik odbora za okolje in prostor g. Jože Papež je predlagal, da se načrt sprejme s popravki, 
s katerimi so bili člani sveta seznanjeni pred začetkom seje. 
G. Jože Zupančič je bil mnenja, da so cene prodaje prenizke, cene kupovanja pa previsoke. 
Župan je pojasnil, da so cene odmerjene iz strani cenilcev. 
G. Milana Ivkoviča je zanimalo zakaj ni podanega tudi predloga za sprejem sklepa za najem 
zemljišč. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim 
nepremičnim premoženjem za leto 2009 in 2010. Glasovalo je 12 članov, 11 za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Letni načrt 
razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2009 in 2010 

 
K točki 8: Obravnava in sprejem Letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega 
premoženja za leto 2009 in 2010 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega 
premoženja za leto 2009 in 2010. Glasovalo je 12 članov, 11 za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Letni načrti 
pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2009 in 2010 

 
 

K točki 9: Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2009 
Pri tej točki je bilo predlagano 3 % povišanje cen, v primeru con pa 100 % povišanje. 
Pri tej točki je razpravljal le g. Zupančič, druge razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2009. Glasovalo je 12 članov, 9 jih je bilo za, 1 proti in 2 
vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2009 
 
 
K točki 10: Obravnava in sprejem Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode 
Predsednik odbora za okolje in prostor, g. Jože Papež je predlagal sprejem programa. 
Pri tej točki g. Gnidovec iz Komunale Novo mesto, podrobneje opiše postopke pri čiščenju voda. 
G. Jože Zupančič je bil mnenja, da so cene vseeno visoke. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode. Glasovalo je 12 članov, 7 jih je bilo za, 2 sta bila proti in 3 vzdržani. 
 



Občinski svet je sprejel 
Program 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
 
 
K točki 11: Obravnava in sprejem Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2009 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2009. 
Glasovalo je 12 članov, 11 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Poslovni plan 
Komunale Novo mesto za leto 2009 

 
 

K točki 12: Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 
Predsednik odbora za okolje in prostor, g. Jože Papež je predlagal, da se plan sprejme, z njim sta 
se strinjala tudi predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak in namestnik 
predsednika odbora za gospodarstvo, kmetijstvo… g. Marko Zajec.  
G. Dušan Papež je bil mnenja, da bi morala občina dobiti čim več sredstev iz strani Evrope. Ga. 
Marijo Breceljnik je zanimalo, če je mogoče prišlo do pomote, pri dodeljevanju sredstev za 
zamenjavo oken v Osnovni šoli Prevole. Ga. Malči Klemen, pa je zanimalo, ali bi lahko prej 
uredili javno razsvetljavo v Stavči vasi. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem predloga. Glasovalo je 12 članov, 11 jih je bilo za in 1 
proti. 
Občinski svet je sprejel predlog odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009. 
Župan je podal na glasovanje sprejem odloka. Glasovalo je 12 članov, 11 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 

 
Po končani obravnavi točke, se je ga. Malči Klemen opravičila, ker je morala predčasno zapustiti 
sejo. 
 
 
K točki 13: Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 
Predsednik odbora za okolje in prostor, g. Jože Papež je predlagal, da se plan sprejme, z njim sta 
se strinjala tudi predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak in namestnik 
predsednika odbora za gospodarstvo, kmetijstvo… g. Marko Zajec. 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem predloga. Glasovalo je 11 članov, 10 ih je bilo za in 1 
vzdržan. 
Občinski svet je sprejel predlog odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem odloka. Glasovalo je 11 članov, 10 jih je bilo za in 1 
vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o Proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 



 
 
K točki 14: Obravnava in sprejem pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk. 
Predsednik družbenih dejavnosti, g. Jože Papež je predlagal, da se pravilnik sprejme. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk. 
Glasovalo je 11 članov, vseh 11 je bilo za. 
Občinski svet je sprejel 

Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk. 
 
 
K točki 15: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo dogajanje pri kazenskem postopku t.i. Pleš-Lazar. 
 
 
K točki 16: Razno 
G. Marko Zajec je povedal, da so na odboru obravnavali prošnjo društva Julija, katero zbira 
sredstva za nakup mamografa. Člani sveta so dali pobudo, da se denar prispeva od sejnine članov 
sveta ali iz proračuna Občine Žužemberk. Odločili so se, da se denar nameni iz proračuna Občine 
Žužemberk. Odločali so se med zneskom 500 in 1000 EUR. 
 
Župan je podal na glasovanje znesek 1000 EUR. Glasovalo je 11 članov, 10 jih je bilo za in 1 
vzdržan. 
 
Občinski svet se je odločil in sprejel 

sklep, 
da se iz proračuna Občine Žužemberk nameni 1000 EUR društvu Julija,  

za nakup novega mamografa. 
 
 
Spregovoril je tudi član sveta g. Marjan Romih, kateri je županu dal odstopno izjavo, v kateri se 
odpoveduje mestu člana občinskega sveta in odstopa tudi s funkcij člana delovnih teles 
občinskega sveta. 
 
Na koncu je župan še enkrat povabil vse člane sveta na Prednovoletno srečanje z županom. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 
 
Žužemberk, 19. 12. 2008 
 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.           Franc Škufca l.r. 

 
                                                                                                                                                                                        


