
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

28. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 1. 7. 2010, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk 

 
Sejo je sklical župan Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Malči Klemen, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, g. Boris Jordan, ga. Marija Breceljnik, g. 
Jože Zupančič, g. Jože Papež, mag. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Jože Pečjak, g. 
Jože Iskra, g. Marjan Romih, mag. Jelka Mrvar 
 
Ostali prisotni: g. Jože Smolič, g. Franc Jarc, ga. Stanislava Repar, ga. Marjana Murn, g. Tone Slak, 
g. Franci Lavrič, g. Emil Glavič, g. Ljubo Jarc – občani. G. Drago Rustja, ga. Tinka Fric – novinarja, 
g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Martin Grčar, g. Darko Pucelj – občinska uprava. g. Franc 
Škufca – župan. gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica. g. Ladislav Jaki, g. Igor Ilar in g. Simon Štukelj – 
Komunala Novo mesto d.o.o. 
 
Župan je najprej pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave, 
novinarje, uslužbence Komunale Novo mesto in ostale prisotne. Seznanil je, da je prisotnih vseh 15 
članov, zato je svet sklepčen. Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti še dodatni dve točki, pred zadnjo 
točko in sicer Obravnava in sprejem Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ 
Prevole in Obravnava in sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega oddelka 
v vrtcu in odpiranju novega oddelka v Žužemberku in podaljšanju odprtja dodatnega oddelka vrtca na 
Dvoru. 
 
Razprave ni bilo, zato je podal na glasovanje potrditev dnevnega reda 28. seje občinskega sveta, z 
dodatnima predlaganima točkama. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na 

območju Občine Žužemberk 
3. Obravnava in sprejem Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju 
Občine Žužemberk 

4. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. 
5. Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o pregledu zaključnega računa Proračuna Občine 

Žužemberk za leto 2009 
6. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto 2009 
7. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk 
8. Obravnava in sprejem Sklepa o oddaji stvarne služnosti za postavitev sončnih elektrarn 
9. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2010-2013 
10. Obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 
11. Obravnava in sprejem Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ Prevole 
12. Obravnava in sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu 

in odpiranju novega oddelka v Žužemberku in podaljšanju odprtja dodatnega oddelka vrtca na 
Dvoru 

13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 



Župan je dal v razpravo zapisnik 27. seje Občinskega sveta. G. Jože Zupančič je zopet povprašal 
župana, ali si je že pridobil podatke glede črne gradnje na Dvoru. Župan je povedal, da ne ve na katero 
črno gradnjo misli G. Zupančič je poudaril, da je bila občina seznanjena z Odločbo Upravne enote o 
uzurpaciji, zato bi župan moral vedeti za kaj se gre. Župana je prosil, da na naslednji seji seznani 
ostale člane s to črno gradnjo. Župan je povedal, da za to ni pristojen in o tej zadevi ne bo poročal na 
seji. 
G. Jože Iskra je imel pripombo na zapis razprave pri 7. točki in zahteval, da se zapisnik popravi. 
Povedal je, da se niso strinjali z zaračunavanjem odvoza odpadkov občanom Občine Žužemberk na 
območju zidanic občanom, ostalim pa se odvoz odpadkov zaračunava. Zatrdil je, da so na prejšnji seji 
o tem tudi glasovali. Župan je povedal, da je odlok popravljen in se ga bo s popravki na tej seji tudi 
sprejemalo. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da člani sveta, ki so prejšnjo sejo predčasno zapustili, ne dobijo sejnine. 
 
Župan je podal na glasovanje potrditev dopolnjenega zapisnika 27. seje Občinskega sveta Občine 
Žužemberk, s predlaganimi popravki. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

zapisnik 27. seje 
Občinskega sveta Občine Žužemberk s dopolnitvami. 

 
 
K točki 2: Obravnava in sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se odlok sprejme. Župan je dal čistopis 
odloka v razpravo. Člane sveta je zanimalo, kakšni so popravki glede na gradivo, ki so ga prejeli za 
prejšnjo sejo. Pojasnila k popravljenim točkam je dal g. Martin Grčar. G. Jože Zupančič je menil, da 
so cene previsoke in občani ne bodo zmogli sofinancirati tako dragih projektov. G. Borisa Jordana je 
zanimalo, zakaj se je rok za priklop na kanalizacijo zmanjšal iz 6. mesecev na 3 mesece. G. Grčar je 
pojasnil, da ima vsak občan možnost zaprositi za podaljšanje roka. G. Jože Iskra je prebral 41. člen 
odloka in prosil za tolmačenje. Podrobno pojasnilo sta nudila g. Grčar in g. Ladislav Jaki. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 2 
proti, 1 je bil vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

predlog Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 

na območju Občine Žužemberk. 
 
Župan je podal na glasovanje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 
na območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 2 proti, 1 je bil 
vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 

na območju Občine Žužemberk. 
 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
na območju Občine Žužemberk 



Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se odlok sprejme. G. Martin Grčar je 
pojasnil, kje je prišlo do popravkov glede na gradivo, ki so ga prejeli za prejšnjo sejo. G. Jože 
Zupančič je še enkrat spomnil, da bi bilo potrebno ločene komunalne odpadke prodati, saj bi se dalo s 
tem veliko zaslužiti. G. Simon Štukelj je pojasnil, da ni tako, kot zadeve razlaga g. Zupančič.  
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na 
območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je bil vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel  

predlog Odloka 
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in 

gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
na območju Občine Žužemberk. 

 
Župan je podal na glasovanje Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine 
Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je bil vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel  

Odlok 
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in 

gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
na območju Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 4: Obravnava in sprejem Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se poslovno poročilo sprejme. Župan je 
dal točko v razpravo. 
G. Jože Zupančič je imel pripombe glede na izgubo vode in izgube na drugih področjih ter o čistilnih 
napravah, ki v občini obratujejo, zanimala ga je tudi števnina, ki se obračunava, predvsem nove števne 
ure. Podrobnejša pojasnila mu je dal g. Ladislav Jaki. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. Glasovalo je 
15 članov, 12 jih je glasovalo za, 3 so bili vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

Poslovno poročilo 
Komunale Novo mesto d.o.o. 

 
Po tej točki so predstavniki Komunale Novo mesto d.o.o., sejo zapustili. 
 
 
K točki 5: Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o pregledu zaključnega računa Proračuna 
Občine Žužemberk za leto 2009 
Župan je podal v razpravo poročilo. G. Jože Zupančič je povedal, da je poročilo škandalozno in ne 
ustreza svojemu namenu. 
 
Župan je podal ugotovitev, da se je Občinski svet Občine Žužemberk seznanil s Poročilom o 
pregledu zaključnega računa Občine Žužemberk za leto 2009 
 
 



K točki 6: Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk 
za leto 2009 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se odlok sprejme. Zatem je dal župan 
besedo g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti. Tudi on je povedal je, da so na 
odboru točko obravnavali in predlaga, da se odlok sprejme. Besedo je dobil še g. Boris Jordan, 
predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance. Tudi 
on je predlagal, da se odlok sprejme. Župan je dal točko v razpravo. 
Ga. Marija Breceljnik je opozorila na napako v gradivu v letnici, ki se je popravila. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za 
leto 2009. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je glasoval proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

predlog Odloka 
o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto 2009. 

 
Župan je podal na glasovanje Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto 2009. 
Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je glasoval proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto 2009. 

 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanje in priznanje. Povedal je da so predloge obravnavali na zasedanju komisije in predlaga, da 
se pripravljeni sklep sprejme. Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je imel pripombe na 
predloge prejemnikov priznanj in odločno izrazil nestrinjanje z načinom podeljevanja priznanj. Mag. 
Jelka Mrvar je menila, da si ga. Ivanka Mestnik za svoje delo zasluži predlagano priznanje. Strinjala se 
je tudi z drugimi predlogi. G. Zupančič je še ostale prisotne seznanil s svojim pogledomkako naj bi se 
priznanja podeljevala. G. Dušan Papež je g. Zupančiču povedal, da je imel tudi on priložnost oddati 
predlog, vendar ga ni. Svoje mnenje so izrazili tudi ga. Marija Ban, ga. Malči Klemen in g. Jože 
Papež. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 
članov, 11 jih je glasovalo za, 1 proti, 3 pa so bili vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o podelitvi priznanj Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 8: Obravnava in sprejem Sklepa o oddaji stvarne služnosti za postavitev sončnih 
elektrarn 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se sklep sprejme. Župan je dal točko v 
razpravo. Mag. Jelko Mrvar je zanimalo, ali so nevarnosti v zvezi s postavitvijo sončnih elektrarn. 
Župan je pojasnil, da po zagotovilih ni nevarnosti. Strehe bo potrebno pripraviti na to, da se nanje 
postavi sončne elektrarne. Pojasnilo o sončnih elektrarnah je podal še g. Vlado Kostevc. G. Jože Papež 
je predlagal članom sveta, da se sklep sprejme, saj je to osnova za prijavo na razpise. G. Boris Jordan 
se je strinjal s predlogom, vendar je hkrati izrazil zaskrbljenost iz praktičnih razlogov. 
 



Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o oddaji stvarne služnosti za postavitev sončnih 
elektrarn. Glasovalo je 15 članov, vsi člani so glasovali za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o oddaji stvarne služnosti 

za postavitev sončnih elektrarn. 
 
 
K točki 9: Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2010-2013 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se sklep sprejme. Gre za vodohran 
Reber in cono Klek. Podrobnejše pojasnilo sta dala še ga. Vida Šušterčič in župan. Razprave ni bilo 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2010-2013. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2010-2013. 

 
 
K točki 10: Obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. 
Povedal je, da so na odboru točko obravnavali in predlaga, da se sklepi sprejmejo. Povedal je, da so 
imeli nekaj pomislekov glede cene, vendar se glede na cenilno mnenje strinjajo. G. Jožeta Zupančiča 
sta zanimali zemljišči v Gradencu in Šmihelu. Pojasnila je dal župan. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin. Glasovalo je 15 
članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklepe 
o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin. 

 
 
K točki 11: Obravnava in sprejem Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri 
OŠ Prevole 
Župan je povedal, da člani sveta gradivo za to točko niso dobili, vendar je to točko obravnaval Odbor 
za družbene dejavnosti. Besedo je dal predsedniku odbora, g. Jožetu Pečjaku. Ta je člane sveta 
seznanil, da ne bo prišlo s sprejemom sklepa do nobenih sprememb, saj gre samo za podaljšanje. 
Takšen sklep je bil sprejet že lansko leto. Župan je podal točko v razpravo. Ga. Marija Breceljnik je 
pojasnila, da je dodatni oddelek vrtca odprt že tri leta. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ 
Prevole. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu 

pri OŠ Prevole. 
 
 



K točki 12: Obravnava in sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega 
oddelka v vrtcu in odpiranju novega oddelka v Žužemberku in podaljšanju odprtja dodatnega 
oddelka vrtca na Dvoru 
Župan je dal besedo g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti. Povedal je, da so 
sklep obravnavali na odboru in predlaga sprejetje. Župan je podal točko v razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan podal na glasovanje sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju 
odprtja dodatnega oddelka v vrtcu in odpiranju novega oddelka v Žužemberku in podaljšanju odprtja 
dodatnega oddelka vrtca na Dvoru. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu in 

odpiranju novega oddelka v Žužemberku in 
podaljšanju odprtja dodatnega oddelka vrtca na Dvoru. 

 
 
K točki 13: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Mag. Jelka Mrvar je prebrala pismo vzgojiteljic v vrtcu in še enkrat prosila, da se uredi možnost 
uporabe pešpoti proti spomeniku na Cviblju. Glede tega problema je potekala zanimiva razprava, Na 
seji so se odločili, da se oblikuje tričlanska komisija, ki bo obiskala lastnike zemljišča, po kateri je 
včasih potekala pešpot, s katerimi bi se dogovorili za uporabo poti še v prihodnje. Komisijo sestavljajo 
mag. Jelka Mrvar, ga. Malči Klemen in g. Jože Papež, tehnično podporo pa jim bo nudil g. Grčar. G. 
Jože Zupančič je nasprotoval načinu reševanja problema. Mag. Jelka Mrvar je predlagala postavitev 
ekološkega otoka pri vrtcu. 
Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, zakaj ni bil sklican zbor krajanov v zadevi Goričar. Župan je 
pojasnil, da občina ne more sklicati zbora krajanov, ker za to nima podlage. 
G. Jožeta Iskro je zanimalo kako daleč je projekt Suhokranjski vodovod in vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. Pojasnila glede Suhokranjskega vodovoda mu je dal župan, ravno tako 
mu je pojasnil glede vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
Ga. Marijo Breceljnik je zanimalo, ali bi se dalo asfaltirati cesto na Plešu, to je želja krajanov Pleša, 
sredstva pa bi šla iz vračil vlaganj v JTO, ki so ostala za to območje še v proračunu občine. 
G. Jožeta Pečjaka je zanimalo asfaltiranje cest na območju Šmihela. G. Grčar je pojasnil, da denarja za 
asfaltiranje ni, je pa predvidenih nekaj rednih vzdrževalnih del na tem območju. 
G. Milan Ivkovič je prosil za popravilo makadamske ceste na Žvirčah. 
G. Jože Šteingel je prosil za pojasnilo glede ceste Brezova Reber – Prečna. Župan mu je dal kratko 
pojasnilo.  
Ga. Malči Klemen je prosila za redno popravilo ceste Stavča vas – Jama, saj se po tej cesti vozi vse 
več ljudi. Župan je obljubil, da se bo cesta popravila. 
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo glede Občinskega prostorskega načrta.. Župan mu je povedal, kako je 
trenutno z OPN. G. Zupančič je pohvalil poročilo za izgradnjo mostu v Žužemberku. 
G. Milana Ivkoviča je zanimal Tomažev most. 
G. Marjan Romih pa je prosil za pojasnilo glede mrliške vežice v Lipju. Župan mu je povedal, da je 
vse pogojeno z OPN-jem. 
Ob priložnosti je g. Dušan Papež vse zbrane povabil na gasilsko veselico. 
Ob koncu je župan povedal, da bo pred občinskim svetom sklicana še ena seja in hkrati povabil 
zbrane, da v čim večjem številu obiščejo prireditve ob prazniku Občine Trških dnevih. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
Žužemberk, 1. 7. 2010 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.           Franc Škufca l.r. 


