
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 

 
ZAPISNIK 

 
3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 28.2.2007, ob uri 18. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk, 
Grajski trg 33, Žužemberk.  
 
Sejo je odprl g. župan Franc Škufca, ki je pozdravil prisotne svetnice in svetnike ter vse ostale, ki so bili prisotni na 
seji.  
 
Na seji je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Boris Jordan, g. Marko Zajec, ga. Malči 
Klemen, ga. Marija Breceljnik, mag. Jelka Mrvar, g. Jože Zupančič, g. Jože Papež, g. Jože Jenkole, g. Milan 
Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih in g. Jože Iskra. G. župan, je ugotovil, da sta dva člana občinskega sveta 
svojo odsotnost opravičila: g. Jože Pečjak in g. Dušan Papež. 
 
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, ga. Stanislava Repar, ga. Franc Grum, ga. Anton Slak, ga. 
Marjana Murn, g. Emil Glavič, g. Martin Fabjan, g. Anton Legan - občani, g. Drago Rustja – novinar Dolenjskega 
lista, g. Slavko Mirtič – Suhokranjske poti ter člani občinske uprave: g. Martin Grčar, g. Vladimir Kostevc, g. Jože 
Ban in Dare Pucelj. Na seji sta bili prisotni tudi ga. Cecilija Kastelic-predsednica NO in ga. Brigita Kalčič – 
medobčinska inšpektorica in redarka.  
 
Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta, je g. župan predložil dnevni red 3. seje v razpravo, ker ni bilo 
razpravljavcev, je g. župan podal dnevni red tretje seje občinskega sveta v glasovanje.  
 
Za je glasovalo 13 članov, 0 vzdržanih, 0 proti. 
 
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red: 
1. pregled zapisnika prejšnje seje 
2. obravnava predloga sprememb in dopolnitev OLN Dvor II. faza 
3. obravnava predloga Odloka o občinskih taksah v Občini Žužemberk 
4. obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Občine 

Žužemberk  
5. obravnava in sprejem sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk v svetu zavoda Zdravstveni dom 

Novo mesto 
6. obravnava in sprejem sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini 

Žužemberk 
7. obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v Osnovni šoli Prevole in 

Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2006/2007 
8. obravnava in sprejem mnenja k oceni ravnateljic OŠ Prevole in OŠ Žužemberk 
9. obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
10. obravnava in sprejem sklepa o odpisu terjatev 
11. seznanitev občinskega sveta s predlogi Odlokov o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 in za leto 2008  
12. seznanitev občinskega sveta s sklepi o znižanju plačila komunalnega prispevka 
13. vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
14. razno 
 
 
K 1. točki; pregled zapisnika prejšnje seje  
Župan je zaprosil člane in članice občinskega sveta, da podajo pripombe na zapisnik. 
Gospa Jelka Mrvar je opozorila na pomanjkljivost v zapisniku na strani 6, peta vrstica, kjer manjka izjava, ki jo je 
podala, da od obeh občinskih svetnic, ki sta hkrati tudi ravnateljici dveh suhokranjskih šol, ni nobena članica odbora 
za družbene dejavnosti, kar pomeni, da strokovni vidik sestave odbora ni bil upoštevan, prav tako pa tudi ne število 
dobljenih glasov na volitvah ter podala predlog, da se to v zapisniku 2. seje popravi  
G. Marko Zajec je opozoril, da ni bil zapisan med prisotnimi na seji, prav tako je ga. Malči Klemen opozorila, da ni 
bila zapisana med prisotnimi. 
G. Zupančič je izrazil prošnjo, da se v bodoče njegov priimek zapisuje pravilno in ne s strešico na prvi črki.  
 
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan podal zapisnik s podanimi pripombami,  na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 13 članov, 0 vzdržanih, 0 proti.  
Občinski svet Občine Žužemberk je 

potrdil 
zapisnik 2. seje občinskega sveta s predlaganimi popravki. 



K 2. točki; obravnava predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Dvor 2. faza 
G. župan je občinskim svetnikom podal na znanje, da je bil predlog pripomb iz javne razgrnitve dopolnjen. 
Dopolnjen predlog OLN Dvor II. faza pa bo dan v obravnavo na odbore in javno razgrnitev. Za dodatno 
obrazložitev je zaprosil g. Martina Grčarja.  
G. Grčar je pojasnil, da bo rokovnik občinske uprave sprejet do konca aprila, nakar bo že maja mogoče začeti s 
postopki pridobivanja gradbenih dovoljen in legalizacijo spornih starejših objektov.  Pojasnil je, da se je zadeva 
ustavila zaradi pisnih pripomb s strani Murnovih in Kastelčevih, vse pripombe pa so bile upoštevane in uspešno 
urejene. Ostale pripombe, ki so bile dane s strani g. Slavka Mirtiča in ga. Cicilije Kastelic ter g. Aloja Murna, so bile 
prav tako upoštevane. G. Grčar je nato zaključil, da smatra, da je zadeva, ki se je sicer dolgo reševala,  sedaj 
dokončno urejena in pripravljena, da jo občinski svet potrdi.  
 
G. Župan je, po obrazložitvi, podal predlog v razpravo občinskemu svetu. 
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, glede na to, da je bil tudi sam vpleten v zadevo, kako se bodo zadeve sedaj uredile 
in razčistile. Sporno se mu je zdelo, da se gradivo pošilja isti dan kot je seja. Zaprosil je tudi za dodatno pojasnilo v 
zvezi s upoštevanjem pripomb, ki jih je podal g. Alojz Murn.  
G. Martin Grčar je odgovoril, da je bilo gradivo pripravljeno komaj v ponedeljek, v predlogu do pripombe g. Murna 
pa je prišlo do tiskarske napake, ki bo popravljena in se črta beseda ne. 
 
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan predlog občinskega lokacijskega načrta Dvor 2. faza s predlogom 
stališč do pripomb, s podanim popravkom, podal na glasovanje občinskemu svetu.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov, 0 vzdržanih, 0 proti. 
 
Predsedujoči je zaključil, da so bila stališča sprejeta. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 

Občinski svet Občine Žužemberk je obravnaval in sprejel stališča do pripomb z javne razgrnitve predloga 
občinskega lokacijskega načrta Dvor 2. faza (dopolnitev februar 2007) v predloženem besedilu. 

Popravek je pod pripombo 4. Alojza Murna, Dvor 20 b, Dvor,  kjer se pri predlogu stališč Ad b) pripomba 
upošteva. 

 
 

K 3.točki; obravnava predloga odloka o občinskih taksah v občini Žužemberk 
G. župan je pojasnil, da je predlog pripravljen za tako imenovano prvo branje in ga bodo v nadaljevanju odbori še 
obravnavali. Predlog je pripravila ga. Brigita Kalčič, ki je bila na voljo za morebitna pojasnila članov občinskega 
sveta. 
Ga. Jelko Mrvar je zanimalo katere takse so se pobirale doslej. Podala pa je tudi predlog, da se oglasna panoja 
(jumba) iz zelenice pri gradu odstranita, kajti oba stojita na področju, ki je arheološko zaščiteno, zaradi nekdanje 
cerkve Sv. Jakoba. Predlagala je tudi, naj se postavi oglasno tablo, kjer bo na kratko predstavljena zgodovina 
omenjene cerkve, oglasne panoje pa naj se premakne na vpadnice v kraj.  
Ga. Brigita Kalčič je odgovorila, da je občina pristojna za pobiranje občinskih taks. Glede oglasnih panojev pa je 
dejala, da je tudi sama večkrat podala pobudo, da se omenjeni panoji odstranijo in da po njenih obvestilih o tem že 
tečejo dogovarjanja.  
G. Milan Ivkovič je dejal, da bi rad dodal, da se strinja z ga. Mrvarjevo, da bo potrebno urediti vsa spominska 
obeležja, tudi pred občino.  
g. Marjan Romih je podal vprašanje glede vrednotenja točk. Ga. Brigita Kalčič je odgovorila, da, skladno s tem, kar 
je zapisano v gradivih, bo točka znašala 0.04 evra. 
G. Vladimir Kostevc je podal dodatno pojasnilo, da bo občinska uprava pripravlja, do sej odborov za okolje in 
prostor, preglednico, kjer bo jasno razvidna višina taks, člani občinskega sveta pa bodo to preglednico dobili na 
naslednji seji.  
G. Martin Grčar se je strinjal s predlogom, ki ga je podala ga. Jelka Mrvar glede plakatnih mest. Pojasnil je, da se 
pripravljajo predlogi za postavitev plakatnih mest na območju celotne občine Žužemberk. 
 
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je  g. župan podla predlog odloka v glasovanje občinskemu svetu. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov, 0 proti, 0 vzdržanih.  
 
Občinski svet je sprejel 

predlog odloka 
o občinskih taksah v Občini Žužemberk 

 



K 4. točki; obravnava odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode na 
območju Občine Žužemberk 
G. župan je pojasnil, da je tudi to predlog, ki naj bi po današnji obravnavi na občinskem svetu, prešel še na 
obravnavo na odbore, nato je ga. Brigito Kalčič pozval, naj poda dodatne obrazložitve.  
Ga. Kalčič je pojasnila, da je odlok prvotno pripravila Komunala Novo mesto kot izvajalec odvajanja odpadne vode, 
z razlogom uskladitve z obstoječo republiško državno zakonodajo na področju odpadnih voda. Pojasnila je, da je 
najpomembnejši 31. člen tega odloka. Občina Žužemberk sicer že ima omenjeni odlok, vendar je sedanji, v 
primerjavi s prejšnjim, skrajšan. Dodane so bile nekatere novitete v povezavi z zneski.  
G. Martin Grčar je pozval odbor, ki bo obravnaval omenjeni predlog, naj temeljito preuči zadevo.  
G. Jožeta Iskro je zanimala vloga, ki jo bo imela Komunala Novo mesto pri čiščenju odpadne in padavinske vode v 
občini. G. Župan mu je pojasnil, da je občina zadevo peljala preko komunale z namenom prihranitve finančnih 
sredstev.  
Ga. Jelko Mrvar je zanimalo ali bo za čistilno napravo, pri novi šoli na Dvoru, skrbela Komunala Novo mesto. G. 
Martin Grčar je pojasnil, da je zadeva v teku, ter se bo občinska uprava naknadno odločila za izvajalca.  
G. Jože Zupančič je podal opozorilo, da je pri urejanju zadev z odpadno in padavinsko vodo potrebno paziti 
predvsem na cenovno sprejemljivost za občane.  
 
Po koncu razprave je g. župan podal predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske 
vode v občini Žužemberk na glasovanje.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je bilo 13 članov, 0 proti, 0 vzdržanih.  
 
Občinski svet je soglasno sprejel  

predlog odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode v občini Žužemberk 

 
 
K 5. točki; obravnava in sprejem sklepa o imenovanju predstavnika občine Žužemberk v svetu zavoda 
Zdravstvenega doma Novo mesto. 
G. Župan je pojasnil, da občina Žužemberk letos prvič sodeluje pri tej zadevi, nato pa je pozval občinski svet naj 
poda pobude. 
G. Jože Papež je za predstavnika občine v svetu zavoda predlagal ga. Natašo Žagar Arkar, dr. med.  
G. Jože Zupančič je opozoril na kolozijo interesov, do katere bi lahko prišlo ob imenovanju ga. Nataše Žagar Arkar.  
G. Marjan Romih je izrazil podporo ga. Nataši Žagar Arkar.  
 
Ker ni bilo nadaljnjih predlogov, je g. župan podal predlog sklepa o imenovanju ga. Nataše Žagar Arkar, dr.med., za 
predstavnico Občine Žužemberk v svetu Zdravstvenega doma Novo mesto na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 12 članov, 1 vzdržan, 0 proti.  
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
 

Za predstavnika v svetu zavoda Zdravstveni dom Novo mesto se iz Občine Žužemberk imenuje: 
Nataša dr. Arkar Žagar, Jurčičeva ul. 32, Žužemberk 

 
 

K 6.točki; obravnava in sprejem sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v 
Občini Žužemberk 
G. župan je pozval g. Jožeta Papeža, namestnika predsednika odbora, naj pojasni stališča in ugotovitve odbora za 
družbene dejavnosti. G. Papež je dejal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da se cene povišajo za pet odstotkov in 
ne za deset odstotkov, kot je bilo predlagano s strani vodstva šol. 
Ga. Jelka Mrvar je dejala, da je iz tabele v gradivih jasno razvidno, da so cene za storitve v vrtcih v primerljivih 
občinah različne. Predstavila je primerjavo med cenami vrtcev v občini Žužemberk in Brežicah, za prvo in drugo 
starostno skupino. Primerjava je pokazala, da je občina Žužemberk povsem na »repu« te lestvice, kar je potrebno 
upoštevati pri določitvi cen.  
G. Jože Papež je pojasnil, da je petčlanski odbor soglasno potrdil predlog povišanja cen za pet odstotkov.  
G. Jože Zupančič je dejal, da se mu cene v povezavi s primerljivimi občinami ne zdijo majhne, kajti pri primerjavi 
cen je potrebno upoštevati tudi dohodke prebivalstva. Podal pa je kritiko odboru, ker ni dovolj jasno povedal, kakšna 
so njegova stališča. 
Ga. Marija Ban je podala repliko na izjavo g. Zupančiča in sicer, dejala je, da je odbor povsem jasno povedal svoje 
stališče.  



Ga. Marija Breceljnik je poudarila, da ni krivda na strani šol, če je bila izobrazba vzgojiteljic povišana na sedmo 
stopnjo. Spraševala se je, kje bodo pridobili denar za njihovo plačilo. Povečani stroški so povsem objektivne narave 
in šola nanje nima vpliva.  
Ga Jože Papež je pojasnil, da je glede na analizo podatkov o poslovanju šol v Žužemberku in Prevolah prišel do 
zaključkov, da je osnovnošolsko izobraževanje in varstvo predšolskih otrok, za davkoplačevalce zelo drago, kar pa 
ni krivda samo na strani občine, pač pa tudi na strani države. 
Ga. Jelka Mrvar je predstavila podatek o višini in obliki prihrankov v vrtcu Žužemberk, saj letno prihranijo do 8,87 
milijonov tolarjev.  
 
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan predlog podal o določitvi novih ekonomskih cen programov 
predšolske vzgoje v občini Žužemberk na glasovanje.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 11 članov, 0 vzdržanih, 2 proti.  
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Žužemberk. 
 

1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno: 
1. I. starostno obdobje (1 – 3 let)    361,46 EUR (86.620,00 SIT) 
2. II. starostno obdobje (4 – 6 let)    302.48 RUR (72.487,00 SIT) 
3. varstvo v družini     361,46 EUR (86.620,00 SIT) 
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 
1,59 EUR (379,00 SIT).  
 

2. 
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno: 
starostno obdobje (4 – 6 let)     308,63 EUR (73.961,00 SIT) 
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 0.742 EUR (178,00 SIT).  
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 01. 02. 2007 
dalje. 

4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini 
Žužemberk št.: 032-01/2005-1843, z dne 22. 09. 2005. 

 
 
K 7.točki: obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni zaposlitvi v osnovnih šolah 
Žužemberk in Prevole za šolsko leto 2006/2007 
G. Župan je predal besedo za obrazložitve predloga g. Jožetu Papežu, da predstavi stališče oziroma sklep odbora za 
družbene dejavnosti, ki je zadevo predhodno obravnaval.  
G. Papež je pojasnil, da odbor sprejel dva sklepa. 1. odbor predlaga občinskemu svetu, da se odobri dodatni obseg 
zaposlitve osnovni šoli Prevole v višini 1,107 količnika plače šoferja, 2. odbor se z dodatnimi zaposlitvami (za 
šolsko leto 2006/2007) vseh navedenih v sklepu, za osnovno šolo Žužemberk in Prevole, ne strinja in predlaga 
občinskemu svetu, da zadevo obravnava na svoji seji in sprejme ustrezen sklep.  
V razpravi je sodelovala ga. Jelka Mrvar, ki je dejala, da je stališče odbora težko razumljivo, nadalje pa je pojasnila, 
da so zaposlitve v letošnjem letu iste, kot so bile že lani. Predstavila je problematiko kadra na podružnični šoli 
Ajdovec in Dvor ter Osnovni šoli Žužemberk in opozorila na razliko v višini zneska, ki ga Osnovna šola Žužemberk 
prihrani in višino sredstev, ki so predmet obravnave, saj privarčuje 11,5 milijonov tolarjev, pri dodatnih zaposlitvah 
pa gre za 3,7 milijona tolarjev.  
G. Jože papež je dejal, da bi lahko dodatna sredstva predstavljala sredstva, ki jih šola dobi z oddajanjem telovadnice 
za popoldanske aktivnosti, ki se v njej dogajajo. 
Ga. Jelka Mrvar je dejala, da rekreativne skupine plačujejo najemnino na osnovi cenika, ki ga je sprejel občinski 
svet. Ta sredstva pa ne zadoščajo za redno vzdrževanje. Ker je bila telovadnica grajena nad normativo, je občina 
zadolžena za čiščenje dodatnih površin, poleg tega pa tudi za ogrevanje v tem deležu. Šola Žužemberk teh stroškov 
ne bo mogla pokrivati. Poudarila je, da je danes 28. februar, pa se zadeve rešujejo šele sedaj. Njeno mnenje je, da bi 
vse te stvari morale biti urejene že na začetku (se pravi 1.9. 2006). Poudarila je, da je tudi šola v teh šestih mesecih 
morala pokrivati zneske za zaposlene. Zdi se je pomembno, smiselno in pošteno, da se vse spremembe, ki se bojo 
sprejemale sprejmejo še pred iztekom šolskega leta in da se že v naprej načrtujejo zaposlitve. 
G. Jože Jenkole je dejal, da se kot član odbora za družbene dejavnosti popolnoma strinja z g. Jožetom Papežem, 
zanimajo pa ga pojasnitve v zvezi varstva vozačev. Pojasnila mu je podala ga. Marija Breceljnik, ki je razložila, da 



se dnevno opravi 160 km, pouk pa se konča ob 14.15. Drugih možnosti ni, saj imajo učitelji tedensko obveznost 22 
ur pouka.  
V nadaljevanju seje je g. Jože Papež je predlagal pet minutni odmor. G. Jože Zupančič pa je predlagal, da se 
razprava nadaljuje in pride do odmora po končani razpravi. 
 
G. župan je podal predlog o 5 minutnem odmoru na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 10 članov, 1 proti in 2 vzdržana.  
 
G. župan je podal ugotovitev, da je predlog za pet minutni odmor sprejet in da se seja nadaljuje ob 19,15.  
 
Po končanem odmoru je g. župan nadaljeval s sejo in zaprosil g. Jožeta Papeža da poda odločitev odbora. 
G. Papež je pojasnil, da je odbor po krajšem posvetu dodatno sklenil, da odbor ne odstopa od predlaganega sklepa in 
poziva g. župana, da poda predlog na glasovanje. Sklep naj bi veljal do konca letošnjega šolskega leta. Pred koncem 
šolskega leta pa je potrebno ponovno proučiti o pobudah za dodatne zaposlitve na odboru za družbene dejavnosti.  
 
V nadaljevanju seje je g. župan predlog spremenjenega sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni zaposlitvi v 
osnovnih šolah Žužemberk in Prevole za šolsko leto 2006/2007, ki ga je podel odbor za družbene dejavnosti podal 
na glasovanje.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 9 članov, 2 proti in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole 

v šolskem letu 2006/2007 
 

1. člen 
Občina Žužemberk, kot ustanoviteljica javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prevole, bo v 
šolskem letu 2006/2007 šoli iz svojega proračuna plačala dodatni obseg zaposlitve v višini 1,107 količnika plače 
hišnika - vozinika, k izračunanemu znesku pa se prišteje še davek na izplačane plače v višini 16,10%.  
 

2. člen 
Potrebna sredstva se zagotovijo v proračunski postavki 1903 – primarno in sekundarno izobraževanje, 19002 – 
sredstva za plače, konto 413300 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (sredstva za plače 
in prispevke). Osnovni šoli Prevole se sredstva izplačujejo na osnovi izstavljenega mesečnega zahtevka. 
 

3. člen 
Sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Žužemberk, uporablja pa se za čas od 01. 09. 2006 
– 31. 08. 2007. 

 
 

K 8.točki; obravnava in sprejem mnenja k oceni ravnateljic osnovne šole Prevole in osnovne šole Žužemberk 
G. župan Franc Škufca je za predložitev mnenja odbora za družbene dejavnosti zaprosil g. Jožeta Papeža.  
G. Jože Papež je dejal, da je tudi to točko obravnaval odbor za družbene dejavnosti, ki je sprejel sklep, da se to točko 
prenese na obravnavo na občinski svet, ker se odbor ni mogel točno odločiti po katerih kriterijih, naj bi  ocenjevali 
ravnateljici. Prav tako je odbor menil, da ni spremljal obeh ravnateljic pri njihovem delovanju v različnih društvih. 
Na koncu je še predlagal, da naj se občinski svet odloča o ocenah s tajnim glasovanjem.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev o predlogu odbora za družbene dejavnosti, je g. župan podal predlog odbora o tajnem 
glasovanju na glasovanje.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 10 članov, 0 proti in 3 vzdržani.  
 
G. Župan je podal, da je bil sprejet 

sklep 
o tajnem glasovanju glede ocene sodelovanja ravnateljic z ustanoviteljem šol 

 
Sledil je izbor tričlanske komisije za ugotavljanje rezultatov tajnega glasovanja. Predlog za sestavo komisije je bil 
naslednji: g. župan Franc Škufca (predsednik komisije po poslovniku), g. Boris Jordan in ga. Marija Ban. 
 
G. župan je podal predlog o sestavi komisije na glasovanje.  
 



Ta predlog je g. župan podal na glasovanje. Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 11 članov, 0 
proti , vzdržani pa sta bila 2 člana.  
 
Občinski svet je  

potrdil 
sestavo komisije za tajno glasovanje,  

v sestavi: g. Franc Škufca-župan, ga. Marija Ban in g. Boris Jordan. 
 
Ga. Malči Klemen je zaprosila, da bi se razložilo kako se glasuje, g. Jože Zupančič pa je predlagal, da se glasovnice 
za tajno glasovanje delijo članom občinskega sveta po seznamu. 
 
G. župan je predlagal deset minutno pavzo, v kateri se izvede tajno glasovanje oz. ocenjevanje.  
 
Seja se nadaljuje po končanem glasovanju, in sicer ob 19.38. Sejo nadaljuje g. župan, ki je zaprosil ga. Ban, da poda 
poročilo komisije za tajno glasovanje. 
Ga. Marija Ban je dejala, da je bila od 11 glasovnic, ena v celoti neveljavna. Drugače pa je glasovanje potekalo tako: 
Za oceno ravnateljice OŠ Žužemberk je bilo oddanih 9 glasovnic. Povprečna ocena je bila 4,2 – zaokroženo na 5. Za 
ravnateljico OŠ Prevole je bilo pravilnih 10 glasovnic. Povprečna ocena je bila 3,8 – ravno tako zaokroženo na 5. 
Kar se tiče glasovanja sta bili oceni obeh ravnateljic osnovnih šol izenačeni.  
 
G. župan je povzel, da sta bili obe ravnateljici na tajnem glasovanju ocenjeni z oceno pet.  
 
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan podal na glasovanje občinskemu svetu sklep, da se delo ravnateljic 
osnovne šole Žužemberk in Prevole oceni kot zelo dobro. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je bilo 11 članov, 0 proti in 2 vzdržanih. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
da se delo ravnateljic osnovne šole Žužemberk in Prevole oceni kot zelo dobro. 

 
G. Jože Zupančič je še zaprosil za besedo in dejal, da že dolgo opozarja na problematiko šolstva v občini 
Žužemberk, po njegovem mnenju bo potrebno v občini Žužemberk oblikovati samo en šolski zavod. Podal je še 
pripombo glede otvoritve podružnične šole na Dvoru, kjer ga motilo predvsem to, da se ni nihče zahvalil 
davkoplačevalcem, ki so prispevali sredstva za šolo.  
Ga. Jelka Mrvar je pojasnila, da je kljub vsem izgovorjenim besedam, neizpodbitno dejstvo, da brez vzgojenega in 
zdravega naraščaja se svet in tudi občina ne bo razvijal tako kot je potrebno. Trend zapiranja malih šol se že 
pojavlja, vendar je neizpodbitno dejstvo, da je država tista, ki bo dala pobudo o tem in da bi morali biti prebivalci 
občine veseli, da te male šole obstajajo, poleg tega pa sredstva za njihovo delovanje prihajajo iz države in tako ne 
bremenijo občanov. Za zaključek je dodala, da take besede (o zapiranju manjših šol) niso na mestu, dokler država ne 
bo rekla, da sredstev več ne bo zagotavljala. Glede ocenjevanja, ki je bilo izvedeno pa je dodala, da je potrebno 
poudariti, da se ocena nanaša ne samo na tistega, ki neki zavod vodi, pač pa tudi na zaposlene, ki tam delajo.  
Ga. Marija Breceljnik je dopolnila, da Osnovna šola Hinje ne predstavlja velikega finančnega stroška za občino, saj 
občina krije samo prevoze otrok, vse ostalo pa financira država.  
Ga. Jelka Mrvar je še dodala, da je bila dvorska šola grajena za štiri oddelke nižje stopnje in ima vse kapacitete 
zasedena, tako, da ni moč govoriti o dodatnem polnjenju šole.   
 
K 9.točki; obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
G. župan je dejal, da je tudi to točko obravnaval odbor za družbene dejavnosti, tako da je besedo predal g. Jožetu 
Papežu za predstavitev sklepov, ki jih je sprejel odbor.  
G. Papež je dejal, da je odbor predlog o novi ceni socialno varstvenih storitev soglasno podprl. G. Papež je pohvalil 
delo ga. Genovefe Miklič delavke, ki opravlja prevoz hrane in skrbi za starostnike. Izrazil je tudi prepričanje, da bi 
ga. Miklič morala biti ena izmed prejemnic občinskega priznanja, saj se zelo trud za na kraj.  
Ga. Malči Klemen je povedala, da se v občini Žužemberk odpira tudi še nov humanitarni projekt: pomoč starejšim 
občanom. Zadeva poteka povsem prostovoljno, pomoč pa se bo nudila vsem občanom od starosti 69 let naprej. V ta 
namen je pozvala občinske svetnike, da naj bi pomagali spodbuditi prostovoljce.  
Ga. Jelka Mrvar je zastavila vprašanje, kolikšno je število upravičencev, ki dobivajo te dnevne obroke (ali je to 
število v porastu) in ali kaže da bi bilo potrebno zaposliti dodatnega človeka, ki bi pokrival to področje, kajti po 
njenem mnenju je zelo pomembno, da omogočimo tem ostarelim ljudem, da ostanejo v domačem okolju, kolikor se 
pač da. Podala pa je tudi predlog, da se v odloku o proračunu postavko, kjer je navedeno ime Gena zamenja z ga. 
Genovefa Miklič.  
G. Dare Pucelj je podal odgovor na vprašanje glede števila kosil. Dejal je, da število kosil ostaja bolj ali manj 
nespremenjeno in to je 20, kar pa se tiče dodatne zaposlitve, pa je to odvisno od števila oskrbovalcev v občini.  
 



Ker ni bilo več razpravljavcev je g. župan podal predlog za sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu na glasovanje.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je bilo 13 članov, 0 proti, 0 vzdržanih.  
 
Občinski svet je sprejel  

Sklep 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 

 
1. 

Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov 
Novo mesto, v višini 9,71 EUR-a (2.326,90 SIT) na efektivno uro. Stroški vodenja doma starejših občanov Novo 
mesto se priznajo v višini 0,13 zaposlenega in znašajo 361,32 EUR-a (86.586,72 SIT) mesečno ter stroške za 
neposredno oskrbo v višini 582,49 EUR-a (139.587,9SIT).  
 

2. 
Cena za efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Zavoda RS za zaposlovanje) zniža 
za 4,35 EUR-a (1.042,43 SIT) in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Žužemberk še za dodatnih 4,85 EUR-a 
(1.162,25 SIT), tako da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Žužemberk za efektivno uro 0,51 
EUR-a (122,21 SIT). 
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu. 
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en 
obrok v višini 0,93 EUR-a (222,86 SIT). 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 01. 04. 2007 dalje. 
 

4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu št. 122-713/2006-101, z dne 30. 03. 2006. 

 
K 10. točki; obravnava in sprejem sklepa o odpisu terjatev 
G. Župan je pojasnil, da so predmet obravnave terjatve z naslova Smučarsko rekreativni center Rog Črmošnjice.  
G. Jože Zupančič je poudaril, da se je že v prejšnjem mandatu opozarjalo, da bo denar izgubljen in to se je tudi 
zgodilo.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev je g. župan podal sklep o odpisu terjatev na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 11 članov, 2 vzdržana in 0 proti.  
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o odpisu terjatev. 

I. 
Občinski svet Občine Žužemberk odpiše neizterljive terjatve, in sicer: 
- ustanovni vložek do družbe Smučarsko rekreativni center Rog – Črmošnjice v višini 4.600.000 SIT v evidenci 
konta št. 064002/900102 in 
- vnovčena poroštva do SRS Rog – Črmošnjice v višini 2.140.272 SIT v evidenci konta št. 084000/900200  
 

II. 
Iz računovodske evidence se terjatve izbrišejo po predpisanem postopku. 
 

III. 
Datum izbrisa terjatev se knjiži na dan 31.12.2006.  
 

IV. 
Sklep velja z dnem sprejetja. 

 
 

K 11.točki; seznanitev občinskega sveta s predlogi odlokov o proračunu občine Žužemberk  za leto 2007 in 
2008 



G. župan je poudaril, da se daje proračun samo v vednost oziroma v seznanitev občinskemu svetu. Predloga 
proračunov za leti 2007 in 2008 bodo obravnavali tudi odbori. Razprava in sprejem odlokov pa bo na naslednji seji.  
Ga. Jelka Mrvar je dejala, da bi za izobraževanje, varstvo in vzgoja predšolskih otrok želela pojasnila za celotne 
podstavke. Pojasnila je podal g. Vladimir Kostevc, ki je pojasnil, da bodo člani občinskega sveta prejeli še dodatno 
gradivo z obrazložitvami.  
G. Jože Zupančič je povedal, da se mu zdi predlog proračuna zelo nepregleden, saj morajo biti nameni porabe in 
projekti točno navedeni. G. župan je pojasnil, da je proračun pripravljen skladno s programom, ki ga je za vse 
občine pripravilo Ministrstvo za finance.  
 
Župan je sprejel  

zaključek, 
da se je občinski svet seznanil s predlogi odlokov proračuna za leti 2007 in 2008. 

 
K 12.točki; seznanitev s znižanjem komunalnega prispevka 
G. župan Franc Škufca je pojasnil, da na osnovi določil odloka seznanja občinski svet z znižanji plačila 
komunalnega prispevka. 
G. Jože Zupančič je zastavil vprašanje, na osnovi česa se znižuje komunalni prispevek, saj gradbeno dovoljenje še ni 
izdano, prav tako ni izdelana niti dokumentacija. Opozoril je, da lahko pride do zapletov. Občinsko upravo je še 
pozval, da je potrebno povprašati prebivalce območja, kjer naj bi stalo zavetišče za male živali, če se strinjajo z 
gradnjo.   
G. Jože Papež je dejal, da vsi svetniki, ki so bili v občinskem svetu še v prejšnjem mandatu, vedo, da je občinski 
svet sprejel pobudo, da se občine s problemom, ki ga je omenil g. Zupančič, ne ukvarja, dokler investitor ne pridobi 
vse potrebne dokumentacije.  
G. Jože Zupančič je podal vprašanje, ali sta ta dva sklepa pravno veljavna po zakonu o splošnem upravnem 
postopku?  
G. Jože Ivkovič je pozval, da se preveri, kako so občinski svetniki glasovali glede določenih zadev v prejšnjem 
mandatu, z namenom, da v bodoče ne bo več prihajalo do sprenevedanja nekaterih.  
Ga. Jelka Mrvar je zastavila vprašanje, v kakšni obliki sta sklepa zavezujoča, glede zaposlitve novih delavcev – torej 
ali obstaja pisen dokument o obveznosti. Postavila je tudi vprašanje, kateri ljudje bodo zaposleni in ali bodo 
zaposleni občani občine Žužemberk. G. župan je pojasnil, da sta oba investitorja podpisala (v tej zadevi) izjavo, ki je 
zavezujoča in jo je potrebno uresničiti najkasneje v dveh letih. G. župan je še pojasnil, da bomo le z investicijami na 
območje občine kaj pridobili in naredili za razvoj občine. 
 
Župan je sprejel  

zaključek, 
da se je občinski svet seznanil s sklepi o znižanju komunalnega prispevka. 

 
 
K 13.točki; vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
G. župan Franc Škufca je zaprosil člane občinskega sveta, da podajo vprašanja in pobude: 
- G. Jože Zupančič je podal zahtevo, da se pripravi seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev del in seznam objektov, 
ki so bili zgrajeni po razpisih in pogodbah iz občinskega proračuna v zadnji štirih letih. Nadalje je zahteval, da se v 
proračunu, v delu, ki pokriva kulturo, zagotovijo sredstva za g. Aleša Makovca pri vodenju oglarske šole in 
ustanavljanju novega pevskega zbora. Tretja pobuda je bila povezana s popravilom lukenj pri »Kelšinu«. Četrtič: 
namestitev koša za odpadke na stopnicah »pod Gorinškom«. Nadalje je podal vprašanje povezano s t.i. Tomažovim 
mostom. Nato ga je zanimalo, koliko sredstev je bilo izplačanih na osnovi odloka o objavljanju v javnih občilih ter 
kateri so bili – poimensko ter koliko denarja je bilo izplačanega. Zanimalo ga je tudi koliko je občino stalo 
novoletno srečanje obrtnikov. Na koncu pa je podal še pobudo, da se asfaltira cesta Stavča vas – Jama. Opozoril pa 
je še na dogodek povezan z zadnjimi lokalnimi volitvami; prijava zoper kršitev volilnega molka in odtujitev 
dokumenta iz računovodstva. Dejal je, da je v politiki že od leta 1988 in da takrat ni videl nikogar izmed prisotnih 
občinskih svetnikov, da bi se borili za neodvisnost Slovenije. Opozoril je, da naj se mu nihče ne spravi pod noge, da 
ga ne bo pohodil. Prav tako je dejal, da je potrebno skleniti dogovor, kdaj v mesecu (teden in dan) bodo potekale 
seje občinskega sveta, ker se drugače nabere prevelika količina gradiva za sejo.  
- G. Marjan Romih je dejal, da ga je g. Zupančič osebno užalil, ko je dejal, da nihče izmed občinskih svetnikov ni 
sodeloval v vojni za samostojno državo Slovenijo. Dejal je, da je bil on tam s svojimi fanti dan in noč, zato je od g. 
Zupančiča je zahteval javno opravičilo. G. Zupančič je rekel, da on pri svoji izjavi ni navajal nobenega izmed 
občinskih svetnikov osebno. G. Romih ga je popravil, da je dejal od vas svetnikov. Še enkrat je na koncu pozval g. 
Zupančiča naj ne žali ljudi, kajti dejstva so nekaj, realnost je pa drugo. G. Zupančič je v zadevi zaključil, da se bosta 
z g. Romihom o tej zadevi pomenila kasneje.  
- G. Milan Ivkovič je opozoril g. Zupančiča, da govorjenje o »lumaprijah« in določenih zadevah brez uporabe 
ustreznih dokazov in argumentov ni na mestu.  
G. Marjan Romih je podal pobudo za asfalt na cesti Stavča vas – Jama pa tudi osvetlitev v Stavči vasi bi bilo 
potrebno urediti. 



- G. Jože Jenkole je želel pojasnila v zvezi z internetom in optičnim kablom do Dvora. Izrazil je še željo po ureditvi 
pogrebnih storitev.  
- Ga. Jelka Mrvar je na kratko predstavila poročilo o mesečnih srečanjih z občani, ki jih opravlja. Srečanji sta bili 
dve in še eno posebej. G. Jože Smolič in ga. Martina Zupan iz Ajdovca. Svetnici sta predstavila svojo ogroženost 
zaradi lesne industrije v Ajdovcu. Predlagala je, da se, v primeru vseh medsosedskih sporov v katerih si občani 
občine Žužemberk želijo posredovanje občine, vanje poglobi nevtralna komisija občine, ki je sestavljena iz 
občinskih svetnikov in pri tem pomagajo v mejah svojih pristojnosti in zakonskih možnosti. Ga. Mrvarjeva je dejala, 
da se je oglasil tudi g. Glavič Emil iz Prapreč. Njegov namen je bil predvsem posredovanje informacij in predlogov 
v zvezi z varstvom narave, vode, zdravja v občini Žužemberk. Ga. Mrvarjeva je dejala, da bi moral biti interes 
občine in še zlasti občinskega sveta, da se ekološka ozaveščenost ljudi povečuje. Zato je ga. Jelka Mrvar predlagala 
(njen predlog je hkrati predlog g. Glaviča in sveta staršev osnovne šole Žužemberk), da se glede na različne 
informacije glede pitnosti vode iz zajetja Globoče naredi ustrezno analizo ter, da se v Suhokranjskih poteh prikaže 
rezultat ali je voda pitna. Naslednja stvar, ki jo je predlagal g. Glavič je kontrola javne razsvetljave v Praprečah. 
Opozarja tudi na naselitev bobrov, ki spodjedajo drevesa v Stavči vasi. G. Glavič opozarja tudi na strupene materiale 
v objektu bivše Iskre. Opozorilo pa velja za zdravje ljudi, ki delajo v tem objektu, pa tudi vseh ostalih, ki živijo v 
bližini. G. Glavič tudi predlaga akcijo naj zdravnika in pohvali delo zdravnice ga. Zdenke Ropret. G. Glavič je bil, 
kot naravovarstvenik,  povabljen v osnovno šolo Žužemberk, da bo za učence višjih razredov predstavil ekološke 
ure in jih seznanil z lepoto Krke in njenih nevarnosti.  
Naslednji, ki je bil na razgovoru pri g. Jelki Mrvar je g. Jože Kastelic iz Žužemberka. Njegov problem je cena 
zemlje za obrtno-industrijsko cono v Žužemberku. G. Kastelic je rekel, da je ponujena cena za zemljo prenizka. Ga 
Mrvarjeva je še pojasnila, da mu je svetovala, naj se glede omenjene zadeve pozanima na občini in po tej poti izve 
kvaliteto in realno ceno drugje. Ga. Mrvarjeva je predstavila tudi pobudo ga. Jožice Bavdek glede družine Rus. Ga. 
Jožico Bavdek zanima kako je s kmetijo družine Rus, plačilom oskrbnine za dom očeta Jožeta in pa še problem, da 
je bila oddana zemlja za kamnolom, nadomestne zemlje pa ni bilo vrnjene. Ga. Mrvarjeva je dejala,  da se naj hčerka 
osebno priglasi na občini in priskrbi vse potrebne podatke.  
Ga. Mrvarjeva je podala še pobudo glede stavbe v kateri je gostišče Prva liga, ki ima popisano pročelje na vratih z 
raznimi napisi, ki vabijo v gostišče. Dejala je, da bi potrebno pregledati, česa se v zaščitenem jedru ne sme.  
- G. Jože Iskra je podal pobudo glede republiške uredbe v zvezi z odpadnimi vodami. Dejal je, da je potrebno v 
proračunu del sredstev pridobljenih z namenom onesnaževanja okolja zardi odvajanja odpadnih voda, nameniti tudi 
za individualne čistilne naprave za tista naselja, ki ne bodo imela javne kanalizacije.  
- G. Boris Jordan je podal pobudo za širitev industrijske cone na Klek, ter nameniti sredstva za nakup zemljišča.  
 
Ker ni bilo nadaljnjih pobud je g. župan podal odgovore na določene pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 
 
- G. Jožeta Zupančiča je obvestil, da lahko pridobi seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev del in seznam objektov, 
ki so bili zgrajeni po razpisih in pogodbah iz občinskega proračuna v zadnji štirih letih, s tem, da bo moral izpolniti 
pisno vlogo za pridobitev omenjenih podatkov. Glede orglarske šole je g. Vlado Kostevc dejal, da se bo komisija za 
vloge in pritožbe v kratkem sestala in bo obravnavala vloge. Glede »lukenj pri Kelšinu«  je g. župan dejal, da se 
bodo sanirala, ko bodo dajali asfalt po Bregu. Koš za odpadke bo nameščen. Tudi za podatke glede Tomaževega 
mostu je g. župan pozval g. Zupančiča, da poda pisno vlogo. Pobuda glede asfalta Stavča vas – Jama je po besedah 
g. župana na mestu.  
- G. župan je g. Jožetu Jenkoletu glede optike na Dvoru odgovoril, da je izvajalec že izbran in da bodo roki za 
postavitev začeli teči. Glede pogrebne službe je dejal, da bodo potrebni dodatni dogovori. 
- V odgovoru ga. Jelki Mrvar se je naprej dotaknil problema g. Smoliča in dejal, da je sam, kot župan, že enkrat 
povedal, da ima vsak občan v primeru, če prihaja do nagajanja s strani sosedov možnost, da se obrne na organe, ki 
imajo možnost preganjanja ali nadzora. Glede g. Glaviča se je strinjal, da je naravovarstvenik in vodovarstvenik. 
Glede bobrov je dejal, da občina, v primeru prevelikega števila ne more naredit nič, saj je za to pristojen zavod. 
Vrnitev bobrov pa kaže, da je reka Krka čistejša. Glede onesnaženja oziroma strupenih materialov na območju 
nekdanje Iskre je g. župan poudaril, da vsa podjetja razpolagajo z vsemi potrebnimi certifikati za ustreznost. G. 
župan pozdravlja akcijo naj zdravnik in se z njo strinja. Glede cene zemljišč je dejal, da je to veliko vprašanje. Prav 
tako je dejal, da so bili na današnjo sejo povabljeni vsi lastniki zemljišč, vendar  so udeležbo odpovedali. Glede g. 
Jožeta Rusa je g. župan dejal, da občina pri tej stvari nima nič, pač pa je celotna zadeva stvar centra za socialno delo.  
- Glede vprašanja g. Jožeta Iskre je g. župan odgovoril, da je vse odvisno od države in njenega proračuna ter seveda 
razpisa.  
- G. Borisu Jordanu je g. župan odgovoril, da je pobuda za širitev industrijske cone v Kleku prav gotovo pomembna 
in dobra.  
 
V nadaljevanju seje je ga. Malči Klemen opozorila na problematiko v povezavi z vodovodom. G. župan je pojasnil, 
da je pismo o nameri že podpisano ter da se stvari naprej urejajo. Dodal je, da so študije o kvaliteti pitne vode zelo 
drage, kar pa je neugodno za njihovo izpeljavo.  
 
- G. Jože Papež je g. župana in občinsko upravo povprašal, kako daleč so stvari v zvezi z zaposlitvijo dodatnega 
zaposlenega v občini. Pri tem je še poudaril, da se rok za črpanje sredstev iz Evropskih skladov neizbežno približuje. 
G. župan je dejal, da se zadeve urejajo tudi v tej smeri. 



 - G. Jože Iskra je še enkrat izrazil potrebo po urejanju individualnih čistilnih naprav, predvsem na vodovarstvenih 
območjih.  
- G. Martin Grčar je nadalje opozoril na problem, ki je prisoten na Dvoru. Težava je povezana z lokacijo 
nogometnega igrišča. Svetnikom je pripravil gradivo glede zadeve in jih pozval, da se o omenjeni zadevi dogovarja 
na naslednji seji. Nadalje je predstavil težavo povezano z ceno za odkup zemljišča za obrtno-industrijsko cono 
Sejmišče v Žužemberku. Podal je predlog, da se za rešitev omenjene zadeve skliče zaprto sejo občinskega sveta, na 
katero pa se povabi tudi lastnike zemljišč. G. Jože Papež je izrazil zadovoljstvo, da bo Žužemberk končno dobil 
obrtno-industrijsko cono, vendar je hkrati dodal, da obžaluje zaplet v povezavi s prodajo zemljišč. Na koncu je še 
dodal, da v kolikor bo prišlo do zaprte seje apelira na svetnike, da bodo na seji strpni ter da bodo pomagali občini in 
občinski upravi ter s tem pomagali k razvoju kraja. G. Grčar je pojasnil še podoben problem z zemljišči na Kleku, 
ker je ponovno ne tržna cena. G. Jože Papež je pozval G. Grčarja, da naj svetnikom predstavi rezultate raziskave, ki 
govorijo o tem, po koliko bi občina prodala parcelo, in koliko bi bili kupci pripravljeni plačati za zemljo. G. Grčar je 
podal kratko obrazložitev cen, saj bi bili investitorji pripravljeni plačati le 25 EUR za komunalno opremljeno 
zemljišče. G. župan pa je podal rezultate raziskave, ki je bila opravljena med potencialnimi kupci. G. Grčar pa je 
pohvalil lastnike zemljišč za cono v Hinjah, kjer ni bilo težav z odkupom.  
- G. župan je svetnike obvestil še glede opreme v stari Dvorski šoli. Zadevo je podrobneje predstavila ga. Jelka 
Mrvar. Dejala je, da je bila vsa uporabna opreme prepeljana v podružnične oziroma centralno šolo in pa vrtec. Vse 
kar pa je ostalo je pa odpisano. Povedala, je da so, že v poletju, dobili vlogo dijaškega doma Srečko Kosovel. V 
okviru tega zavoda v Trstu deluje tudi šola in vrtec v Slovenskem učnem jeziku. Zaradi požara, ki je uničil še to 
stavbo živijo v zelo težkih razmerah. Zato bi z velikim veseljem določene stvari, kljub temu, da so že odpisane, vzeli 
in porabili za opremo prostorov. Ga. Mrvarjeva je predlagala, da se sprejme sklep s katerim se opremo, ki je že 
odpisana, podari zamejskim Slovencem.  
G. Jože Papež je pozdravil to idejo, vendar je menil, da bi morala imeti prednostno pravico do odpisane opreme, 
društva, ki delujejo v občini. Ga. Mrvarjeva je dejala, da se oprema podari tudi društvom, ki bi izrazila interes in 
uporabnost določenih stvari. Povedala je, da je bilo edino društvo, ki se je oglasilo Kulturno-umetniško društvo 
Dvor. G. Jože Zupančič je dejal, da podpira idejo, da se oprema podari šoli v Trstu. Predlaga pa tudi dodatno 
finančno pomoč v višini tisoč evrov.  
 
G. Papež je dejal, če se v enem tednu društva ne javijo, se oprema odda dijaškemu domu Srečka Kosovela.  
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je predsedujoči podal na glasovanje predlog, da se glede odpisane opreme v 
nekdanji osnovni šoli Dvor potrdi predlog OŠ Žužemberk s tem, da imajo možnost prevzema opreme tudi naša 
društva.   
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov, 0 proti in 8 vzdržanih.  
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
Občinski svet Občine Žužemberk soglaša in potrjuje predlog OŠ Žužemberk o stari opremi Podružnične šole 
Dvor. Oprema se pred izročitvijo ponudi društvom s sedežem v Občini Žužemberk.  
 
G. Vladimir Kostevc je člane občinskega sveta seznanil še z dogodki, ki so se zgodili med zadnjo in to občinsko 
sejo: 4. januarja 2007 spominska slovesnost ob spomeniku padlih borcev NOB v Hinjah. 11. januarja2007 je bilo v 
Žužemberku Kračevanje. 6. februarja 2007 je bila na Dvoru proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Proslavo 
je pripravila podružnična šola Dvor. 7. februarja 2007 je bila proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku z 
otvoritvijo razstave slik akademske slikarke Ga. Cecilija Grbec. 8. februarja 2007 je bila otvoritev krajevne 
knjižnice na Dvoru. 10. februarja 2007 je bila otvoritev razstave Suhokranjskih dobrot društva Kmečkih žena. 15. 
februarja 2007 so se na Dvoru in v Žužemberku predstavil kurenti s Ptuja. 18. februarja2007 je bil v pustni karneval 
v Žužemberku, prav tako pa je bilo 18. februarja 2007 na Dvoru pustovanje za najmlajše.  
Ga. Marija Breceljnik je dopolnila seznam dogodkov s koncertom New Swing Quarteta na OŠ Prevole ob 
slovenskem kulturnem prazniku. 
 
G. Župan je podal na glasovanje predlog da se ga. Martini Zupan da besedo. Glasovalo je 13 članov občinskega 
sveta. Za je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 0 proti, 1 vzdržan. 
 
G. župan je zaključil, da je predlog sprejet in podal besedo ga. Martini Zupan. Ga. Zupan je dejala, da si želi, da bi 
občinski obor prišel na Ajdovec in si ogledal situacijo. V svojem govoru je še predstavila problematiko s katero se 
srečuje. G. župan ji je obrazložil, v kolikor smatra, da gre za črno gradnjo, ima vse možnosti, da se pritoži pristojnim 
organom.  
 
Besedo je želel še g. Smolič. G. župan je podal predloga »za besedo« na glasovanje. Glasovalo je 13 članov 
občinskega sveta. Za je glasovala večina svetnikov, zato je dobil besedo. 
G. Smoliča je zanimalo ali ima zagotovljene pogoje bivanja, ki mu jih zagotavlja ustava.  
G. župan je ponovno poudaril, da v kolikor smatrajo, da gre za črno gradnjo, naj uporabijo za to ustrezna sredstva.  
 



Naslednji iz občinstva, ki je želel besedo je bil g. Martin Fabjan. G. Župan je predlog »za besedo« podal na 
glasovanje. Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovala večina svetnikov, zato je g. Fabjan dobil 
besedo.  
G. Fabjan je dejal, da govori v imenu 237 občanov, podpisnikov iniciativnega odbora proti gradnji zavetišča za male 
živali, kateri so se uradno obrnili na občinski svet z namenom, da sprejme stališče do težave s katero se občani 
srečujejo. Predstavil je razloge, zaradi katerih bi moralo priti do izredne seje občinskega sveta. Povedal pa je tudi, da 
v kolikor ne pride do rešitve zadeve, so pripravljeni pridobiti potrebne podpise za referendum. Članom občinskega 
sveta je izročil tudi pisno gradivo. 
G. Jože Zupančič je dejal, da gre v tem primeru za koruptivno zadevo.   
G. Jože Ivkovič je podal repliko g. Zupančiču. Dejal je, da je neodgovorno očitati celotnemu občinskemu svetu, da 
je koruptiven. Dejal pa je, da podpira predlog g. Jožeta Papeža o dodatnem delovnem mestu v občini Žužemberk.  
G. Jože Papež je dejal, da so občinski svetniki izničeni. Podal je predlog, da prebivalci občine podajajo svoje 
predloge, pobude, vprašanja na za to pristojne odbore in odbori so kompetentni za reševanje in podajanje teh zadev 
na sejo občinskega sveta. Ga. Jelka Mrvar je dejala, da je po njenem mnenju g. Fabjan samo želel prenesti 
problematiko s katero se občani srečujejo na občinski svet. Dejala je, da je potrebno podati človeški vidik v prvi 
plan. Tudi kritične pripombe je potrebno vzeti na znanje. Zaključila je, da ona osebno ni čutila ogroženosti in dejala, 
da bi lahko posvetiti tej problematiki tudi sejo občinskega sveta.  
G. Jože Papež je podal repliko, da so zato pristojni odbori. Ga. Jelka Mrvar pa je dejala, da je odbor na prvem mestu, 
občinski svet pa je tisti, ki potem mnenje odbora sprejme. Ampak, kot je dejala, to ne pomeni, da je odbor tisti, ki 
potem dokončno odloča, pa čeprav je bilo danes na seji jasno vidno v odloku proračuna za leto 07/08, ko so bila 
navedena sredstva namenjena za dodatno zaposlitev v obeh šolah že določena, odbori pa so se odločili drugače.  
Tako ste 28. februarja prečrtali tisto, kar teče že od 1. septembra, kar pa je pravno vprašljivo. Menila je tudi, da bo 
vsaka od šol, iskala stvari naprej. Zaključila je, da to tako pač je ter, da so občinski svetniki dolžni nekaj obravnavati 
kljub temu, da je odbor to že obravnaval.  
G. Jože Papež je dejal, da proračun še ni bil sprejet in odbor ni dobil jamstva, da bo sredstva lahko dal. 
G. Jože Zupančič je začuden nad izredno nizkim nivojem kritičnosti svetnikov. Poudaril je, da so občinski svetniki 
prisotni na sejah za občane in jih pozval, naj se obnašajo tako kot se »šika«. Na koncu je sejo občinskega sveta 
zapustil. Tako, da je bilo 21.50 na seji 12 članov in članic občinskega sveta. 
G. Jože Jenkole je dejal, da se strinja s tem, da se lahko da beseda občanom. 
G. Milan Ivkovič je pozval ga. Jelko Mrvar, da se bo kot svetnica občine Žužemberk morala bolj posvetiti razvoju 
občine ter temu, kako bomo prišli do sredstev za industrijo, izgradnjo vodovodov. Dejal je, da so prioritetne naloge 
občine reševanje cestnih problemov, vodovoda.  
Ga. Jelka Mrvar je dejala, da se zaveda, kakšne so težave in problemi s katerimi se srečuje občina in te zadeve tudi 
močno podpira, ampak še vedno ni čutila govora občanov kot žalitev. Še vedno misli, da je potrebno dati občanom 
možnost, da povejo svoje mišljenje, poleg odborov tudi občinskem svetu, vendar vse na pravnih podlagah.  
G. Boris Jordan je dejal, da so bile seje v prejšnjih mandatih manj obiskane kot so v tem mandatu. Odločitve so bile 
zato lažje, ker ni bilo pritiska s strani publike, ki pač daje enostranske informacije. Poudaril je, da je potrebno 
delovati po formalnih poteh, zato pa obstajajo odbori, komisije, občinska uprava. Poudaril je, da ima vsakdo iz 
publike, po ustavi in zakonodaji demokratično možnost, da poda svoje mnenje po formalni poti, brez vpitja in 
kričanja ter žalitev.  
G. Vladimir  Kostevc je podal obrazložitev, da je občinska uprava vedno prisluhnila vsem ljudem, ki so se obrnili 
nanjo.  
 
 
K 14.točki; razno 
Ker novih vprašanj več ni bilo več se  je župan zahvalil vsem prisotnim svetnikom občinskega sveta in sejo zaključil 
ob 22.15. 
 
 
Žužemberk, 19.03.2007 
 
 
Zapisal: Vlado Kostevc 

Občina Žužemberk 
Franc Škufca, župan 


