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OBCINA ŽUŽEMBERK 
OBCINSKI SVET 

ZAPISNIK 
 
9. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 29.11.2007, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk, 
Grajski trg 33, Žužemberk. 
 
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca, ki je pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, novinarja, goste in občane. 
Na seji so bili prisotni občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Dušan Papež, g. Marjan Romih, g. Jože Zupančič, g. Jože 
Papež, ga. Jelka Mrvar, g. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Pečjak, g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Malči 
Klemen, ga. Marija Breceljnik. Po začetku seje pa sta na sejo prispela še: g. Jože Iskra ob 19. uri in g. Boris Jordan ob 
19.27.  
 
Ostali prisotni: ga. Barbara Ozimek – sekretarka OO RK Novo mesto, ga.Marjana Murn, ga.Stanislava Repar, g. Franc 
Grum st., g. Emil Glavič, g. Jože Smolič, ga. Martina Zupan, g. Matej Murn - občani, g. Bojan Brulec-podpredsednik 
OK Žužemberk, g. Slavko Mirtič – urednik Suhokranjskih poti, gdč. Brigita Kalčič –predstojnica medobčinskega 
inšpektorata in redarstva ter zaposleni v občinski upravi: g. Vladimir Kostevc, g. Jože Ban, g. Dare Pucelj in g. Martin 
Grčar, ki je na sejo prišel kasneje. 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta je g. župan kot predlagatelj odloka o nekategoriziranih cestah umaknil to 
točko z dnevnega reda ter podal ostali dnevni red v razpravo.  
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jože Papež je predlagal, da se dnevni red dopolni z 
obravnavo pobude 'ljudske iniciative Trške njive' o razveljavitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za bazno 
postajo v Žužemberku. 
Svetnik g. Jože Zupančič je podal predlog, da se na dnevni red uvrstita dve točki, in sicer: razveljavitev sklepa 
občinskega sveta o tajnosti nekaterih dokumentov in ponovni vzpostavitvi meje med javnim in zasebnim zemljiščem pri 
nekdanji Iskri. 
g. Milan Ivkovič je menil, da bo glede na to, da ni gradiva za točki, ki ju je prelagal g. Zupančič in da o tem nič ne ve, 
predlagal 5 minutni odmor. 
 
Po podanih predlogih je g. župan podal na glasovanje predlog g. Jožeta Papeža, o uvrstitvi nove točke dnevnega reda 
pred točko vprašanja in pobude. 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov, 0 proti. Predlog je bil sprejet. 
Nato je g. župan podal na glasovanje predlog g. Zupančiča o razveljavitvi sklepa o tajnosti nekaterih dokumentov. 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za sta glasovala 2, 9 proti, 2 vzdržana. Predlog ni bil sprejet. 
Nato je g. župan na glasovanje še drugi predlog g. Zupančiča o vzpostavitvi meje med javnim in zasebnim. 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasoval 1, 7 proti, 5 vzdržanih. Predlog ni bil sprejet. 
 
Nato je g. Zupančič podal komentar, da se očitno ne podpira zakonitosti. G. Marjan Romih je glede na komentar g. 
Zupančiča zahteval, da prinese ustrezen predpis, kje so bili kršeni predpisi. G. Jože Papež je pojasnil, da zmeraj glasuje 
po svoji vesti, če pa dela nezakonito bo svoje mesto v občinskem svetu prepustil drugemu. G. Milan Ivkovič je podal 
repliko g. Zupančiču in menil, da se bo na ponovne izjave, da deluje nezakonito odzval tudi s tožbo. 
 
Po tej razpravi je g. župan podal delno spremenjeni in dopolnjeni dnevni red na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 1 proti, 0 vzdržanih. Dnevni red 
8. redne seje občinskega sveta je bil potrjen v naslednji vsebini: 
1. pregled zapisnika prejšnje seje 
2. obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju humanitarnega centra RK Novo mesto 
3. obravnava in sprejem dopolnitve letnega programa razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem 

za leto 2007 
4. obravnava in sprejem dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2007 
5. obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cen za pogrebno pokopališke storitve in uporabo mrliških vežic 
6. obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna občine Žužemberk za l. 2006 
7. obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans 

proračuna 
8. obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov Medobčinskega odbora za vodovodni sistem Globočec 
9. obravnava in sprejem Odloka o plakatiranju v Občini Žužemberk 
10. obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o izvajanju javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
11. obravnava in sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk 

(Ur.l. RS, št. 73/03 in 82/04 ) in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara 
(Ur.l. RS, št. 98/03, 82/04 in 10/06) 

12. obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Žužemberk 
13. obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni ure pomoči družini na domu  
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14. obravnava in sprejem sklepa o dodelitvi dodatnih ur za učenca s posebnimi potrebami  
15. obravnava pobude 'ljudske iniciative Trške njive' o razveljavitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za bazno 

postajo v Žužemberku 
16. vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
17. razno (seznanitev z zmanjšanjem odmere komunalnega prispevka) 
 
K 1. točki; pregled zapisnika prejšnje seje 
G. župan je podal zapisnik v razpravo. ga. Jelka Mrvar je podala predlog za popravek pri vprašanjih in pobudah, da se 
namesto, da je verouk brezplačen navede, da se najemnino za verouk ne zaračunava. 
 
Ker ni bilo nadaljnjih pripomb je dopolnjen zapisnik  župan podal na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, 0 proti in 0 vzdržanih. G. župan 
je zaključil, da je bil soglasno  
 

sprejet  
zapisnik 8. redne seje občinskega sveta s podanim popravkom. 

 
 
K 2. točki; obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju humanitarnega centra RK Novo mesto 
G. župan je zaprosil za mnenje odbora za družbene dejavnosti. 
Predsednik odbora g. Jože Pečjak je pojasnil, da je odbor z večino (2 za, 1 proti, 1 vzdržan) podprl, da se sofinancira 
humanitarni center RK Novo mesto v višini, ki jo je občina prejela od prodaje doma Fazan. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Papež  je pojasnil svoj glas proti zaradi dosedanjega dela RK in izkušenj z ŠRC Gače 
ter podal predlog, da naj se ta denar nameni za občane, ki so pomoči potrebni. Ga. Jelka Mrvar je poudarila, da je to 
dobro delo in bo ta center pomagal brezdomcem, g. Dušan Papež je opozoril na neenakost Rdečega križa in Karitasa ter 
podal predlog, da se polovico tega denarja nameni za Karitas. 
Pojasnila je podala sekretarka Območne organizacije RK Novo mesto ga. Barbara Ozimek ter opravičila predsednico 
Suzano Jarc, ki je popolna prostovoljka. RK je mednarodna organizacija, v območni organizaciji v Novem mestu so 
trije redno zaposleni, trenutno so na treh lokacijah, izvajajo pooblastila, ki jih je dala država. Po ugodnem dogovoru z 
Mercatorjem bodo z nakupom stavbe na ulici Slavka Gruma uspeli storitve in pomoč pomoči potrebnim še izboljšali.  
g. Jože Zupančič se je zanimal, kje bodo brezdomci iz naše občine. 
Ga. Marija Breceljnik je pohvalila dosedanje sodelovanje z RK in pomoč otrokom, ki drugače ne bi nikoli letovali. 
g. Milan Ivkovič je povprašal, če bo vložek občine imel solastniški delež? 
Ga. Barbara Ozimek je odgovorila, da vložek občine znaša 6,28% in če je to zahteva se lahko tudi tako dogovori. 
Na zaključku je spregovoril še župan, g. Franc Škufca, ki je pojasnil, da je bil dogovor vseh županov ob prodaji doma 
Fazan, da se denar nameni za prostore RK ter predlagal, da se ga potrdi. 
 
G. župan je podal  na glasovanje sprejem sklepa. 
Glasovalo 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 10 članov občinskega sveta, 2 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel  
 

SKLEP  
o sofinanciranju nakupa objekta za  

Humanitarni center Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto 
K 3. točki; obravnava in sprejem dopolnitve letnega programa razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim 
premoženjem za leto 2007 
g. župan je najprej opozoril prisotne občane, da je snemanje seje s strani občanov nelegalno ter jih opozoril, da bodo 
nosili posledice, če to izvajajo, predvsem ga. Repar. Nato je zaprosil predsednika odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet, da je predstavil mnenje odbora. Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor letni načrt 
razpolaganja potrdil s tem, da se izločita zadeve pod št. 28 in 29, ter se naredi popravek pod št. 26, kjer je k.o. 
Žužemberk in ne Hinje. Nato je g. župan zaprosil še predsedujočega z odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, proračun, 
finance, davčno politiko in proračun, da sporoči mnenje odbora. 
predsedujoči na odboru je bil g. Marko Zajec, ki je pojasnil, da je odbor potrdil letni načrt razpolaganja z enakimi 
spremembami kot odbor za okolje. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki je menil, da so prenizke cene ter da so bile izločene zgleda sporne zadeve. 
Direktor občinske uprave Vlado Kostevc je podal še dopolnitev pod št. 30, kjer je pri prenosu podatkov prišlo do izbrisa 
ter natančno navedel vse podatke. Obrazložitve o javnem dobru pa je podal še uslužbenec Jože Ban.  
 
Župan je po razpravo na glasovanje podal sprejem letnega programa razpolaganja. Glasovalo 13 članov občinskega 
sveta. Za je glasovalo 10 članov, 1 proti in 3 vzdržani. 
 
Župan je zaključil, da je občinski svet sprejel  
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LETNI PROGRAM 
razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2007 

s podanimi popravki. 
 

 
K 4. točki; obravnava in sprejem dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 
2007 
g. župan je zaprosil za posredovanje mnenj odborov (okolje in prostor ter gospodarstvo), ki sta to temo obravnavala. Na 
sejo je prišel še g. Jože Iskra tako, da je na seji 14. članov občinskega sveta. 
Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor letni načrt pridobivanja potrdil s tem, da se tudi tu izločita 
zadevi, ki sta vezani na zamenjavo zemljišč v k.o.Ajdovec in k.o Žužemberk ter sta bili izločeni tudi iz programa 
prodaje. Predsedujoči na odboru za gospodarstvo,… je bil g. Marko Zajec, ki je pojasnil, da je odbor potrdil letni načrt 
pridobivanja z enakimi spremembami kot odbor za okolje. 
V razpravi so sodelovali: g. Dušan Papež, ki je podal pobuda, da se v program pridobivanja vključi še pridobivanje 
zemljišč za javno infrastrukturo v poslovno obrtni coni na Hinjah. Ga. Jelka Mrvar, ki je podala vprašanja, glede parc. 
št., ki je omenjena dvakrat, napako v parc. št.298, pravilno 289 ter povprašala, če se načrtuje v stavbi Mercatorja dom 
starejših občanov, g. Zupančič, ki je povprašal po povezanosti popravkov s prejšnjo obravnavo. 
Odgovoril je g. župan, ki je pojasnil, da sta za dom starejših dve varianti, stavba Mercatorja ali pa na Kleku.  
 
Po razpravi je podal g. župan sprejem letnega načrta pridobivanja na glasovanje. Glasovalo je 14 članov občinskega 
sveta. Za je glasovalo 11 članov občinskega sveta, 0 proti, 3 vzdržani. 
 
G. župan je zaključil, da je bil sprejet 
 

LETNI  NAČRT 
 pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2007  

s podanimi popravki. 
 

 
K 5. točki; obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cen za pogrebno pokopališke storitve in uporabo mrliških vežic 
G. župan je zaprosil za posredovanje mnenj obeh odborov (okolje in prostor ter gospodarstvo), ki sta to temo 
obravnavala.  
Predsednik odbora g. Jože Papež je pohvalil delo koncesionarja in pojasnil, da je odbor po dolgi razpravi potrdil kot 
bruto cene, predlagane neto cene s strani izvajalca. 
Predsedujoči odbora za gospodarstvo g. Marko Zajec je pojasnil, da je gospodarski odbor podal enako mnenje kot 
okoljski odbor. 
V razpravi so sodelovali: g. Dušan Papež, ki je pohvalil koncesionarja, je pa izrazil svoje nestrinjanje s predlaganim 
občutnim povečanjem cen, g. Jože Zupančič, ki je prav tako pohvalil izvajalca ter povprašal o plačevanju teh zadev iz 
proračuna, kar je razvidno iz predloga rebalansa, ga. Jelka Mrvar je pogrešala primerjavo cen storitev z drugimi 
občinami. Pojasnila je podal g. župan, ki je pojasnil, da gre tu za plačila dodatno naročenih odvozov odpadkov iz 
pokopališč, cene teh storitev so drugje bistveno višje, dobro opravljena storitev tudi nekaj stane. Ga. Marija Ban je 
predlagala, da se potrdi predlog cen, ki sta ju podala oba odbora, g. Milan Ivkovi je pohvalil izvajalca, predlagal, da se 
nove cene potrdi ter pojasnil, da imamo kot naročnik vse možnosti, da koncesionarja zamenjamo, če bo predrag. 
 
G. župan je podal  na glasovanje sprejem sklepa. Glasovalo 14 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 10 članov 
občinskega sveta, 0 proti in 4 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel  

SKLEP  
o potrditvi cen 

 
Občinski svet Občine Žužemberk potrjuje nove cene za pogrebno pokopališke storitve in uporabo mrliških vežic, ki jih izvaja 
koncesionar v naslednjih višinah: 

a) najem grobov: 
o enojni, žarni ali otroški ……………….. 12 EUR 
o dvojni ali družinski …………………… 22 EUR 
o grobnica ali 2x družinski ……………... 32 EUR 

b) ureditev zemljišč: 
o ureditev zemljišča za nov grob ……… 30 EUR 

c) najem vežic: 
o dnevni najem (dali prispevek) ………. 15 EUR 
o dnevni najem (brez prispevka) ……… 30 EUR 

d) urna postavka delavca ……………………………   8 EUR 
Navedene cene vključujejo DDV! 

Nove cene za pogrebno pokopališke storitve in uporabo mrliških vežic začnejo veljati s potrditvijo na občinskem svetu, uporabljajo 
pa se od  1.1.2008 naprej. 
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K 6. točki; obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna občine Žužemberk za l. 2006 
G. župan je zaprosil, da naj posredujejo mnenja odbori, ki so predlog zaključnega računa obravnavali. 
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor predlagal, da se 
zaključni račun potrdi. Prav tako je g. Marko Zajec, ki je bil predsedujoči na gospodarskem odboru pojasnil, da je odbor 
predlagal, da se zaključni račun potrdi. 
V razpravi je sodeloval g. Jože Zupančič, ki je pogrešal predsednico nadzornega odbora. Župan je pojasnil, da je 
predsednica opravičeno odsotna, v gradivu pa je bilo priloženo tudi poročilo nadzornega odbora. 
 
Po razpravi je podal g. župan najprej na glasovanje predlog odloka o zaključnem računu. Glasovalo je 14 svetnikov. Za 
je glasovalo 14 in 0 proti. Občinski svet je sprejel predlog odloka o zaključnem računu za 2006. 
Nato je g. župan podal na glasovanje še Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006. 
Glasovalo je 14 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 in 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

 
ODLOK 

 o zaključnem računu proračuna občine Žužemberk za l. 2006 
 
 
K 7. točki; obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – 
rebalans proračuna 
g. župan je zaprosil, da predsedujoči odborov, ki so obravnavali predlog rebalansa proračuna predstavijo mnenja 
odborov. Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor predlog 
rebalansa potrdil. Prav tako je g. Marko Zajec, predsedujoči na gospodarskem odboru pojasnil, da je tudi odbor za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in fiannce potrdil predlog rebalansa. Predsednik odbora za 
družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je razložil, da so tudi člani odbora za družbene dejavnosti potrdili predlog rebalasa. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki je menil, da je bil proračun prenapihjen. G. župan je pojasnil, da je bil 
proračun pripravljen zaradi tega, da bi lahko kandidirali na razpise, predvidenega zadolževanja ni. Ga. Marija 
Breceljnik in ga. Jelka Mrvar sta predlagali, da je potrebno postavke proračuna bolj razčleniti, ga. Mrvar pa je opozorila 
še na obljubo, da bo v rebalansu več sredstev za šport. 
g. župan je to potrdil, vendar je na prihodkovni strani skorajda 800.000 EUR manj prihodkov. 
g. Milan Ivkovič je opozoril na govorice, da je občina zadolžena za 300-400 milijonov SIT, kar pa se kaže, da to ni res. 
Tem mnenju se je pridružil tudi g. Marjan Romih. Ga. Jelka Mrvar je člane sveta opozorila na prisotnost 
podpredsednika OK Žužemberk g. Bojana Brulca ter predlagala, da se mu da beseda.  
G. župan je podal na glasovanje predlog, da lahko spregovori g. Brulec. Glasovalo je 15 članov sveta, vsi so glasovali 
ZA tako, da je lahko g. Brulec pojasnil pogled OK Žužemberk. 
g. Bojan Brulec je pojasnil, kako je v občini tretiran šport glede na izjemne uspehe kluba, z leti se je sofinanciranje celo 
zmanjševalo. Takega odnosa v klubu ne razumejo,saj delujejo povsem prostovoljno in to 10 trenerjev in preko 100 
otrok in glede na odnos bo verjetno potrebno to zapustiti. 
g. Boris Jordan je menil, da je potrebno delo športnih zanesenjakov podpreti in ga. Jelka Mrvar, da si ne zaslužijo 
mačehovskega odnosa. Delo športnikov so podprli še ga. Malči Klemen, g. Jože Pečjak, g. Jože Papež. G. Milan 
Ivkovič je podal predlog za višjo vadnino ter da svoj prispevek da tudi šola. G. Jože Zupančič je menil, da niso tako 
slabe razmere ter opozoril, da je občina veliko investirala v telovadnice. Ga. Marija Ban in g. Jože Pečjak sta menila, 
naj se pogleda naprej ter naj se razprava zaključi. G- župan je predlagal, da se bo več sredstev namenilo v naslednjem 
letu. 
 
Po razpravi je podal g. župan najprej na glasovanje predlog odloka o rebalansu proračuna za leto 2007. Glasovalo je 15 
svetnikov. Za je glasovalo 13, 0 proti, 2 vzdržana. Občinski svet je sprejel predlog odloka o spremembi odloka o 
proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans proračuna. 
 
Nato je g. župan podal na glasovanje še Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – 
rebalans proračuna. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13, 0 proti, 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel  

 
ODLOK 

 o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans proračuna 
 
 
K 8. točki; obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov Medobčinskega odbora za vodovodni sistem Globočec 
g. župan je pojasnil, da je potrebno glede plačila cene vode iz zajetja Globočec najti ustrezno rešitev s tem, da ponovno 
zaživi medobčinski odbor za Globočec v katerega se imenujeta dva člana iz Občine Ivančna Gorica in Žužemberk. 
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jože Papež je glede dogovor s sosednjo občino 
predlagal, da sta to predsednika okoljskega in gospodarskega odbora, g. Boris Jordan in g. Jože Papež. Razprave ni bilo. 
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Župan je podal predlog o imenovanju dveh članov medobčinskega odbora na glasovanje. 
Glasovalo je 15 svetnikov. Za je glasovalo 13, 0 proti, 2 vzdržana.  

Občinski svet je sprejel  

SKLEP 
o imenovanju članov medobčinskega odbora 

 
Za člana Medobčinskega odbora za vodovodni sistem Globočec se iz Občine Žužemberk imenujeta: 
Jože Papež, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet in  
Boris Jordan, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance 
Medobčinski odbor skrbi za dogovarjanje in medsebojno usklajevanje interesov podpisnikov Pogodbe o koriščenju, 
obratovanju in upravljanju vodovodnega sistema Globočec. 
 
 
K 9. točki; obravnava in sprejem Odloka o plakatiranju v Občini Žužemberk 
g. župan je za mnenje odbora zaprosil g. Jožeta Papeža. Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor to 
obravnaval ter predlog potrdil, plakatiranje se bo tako uredilo v roku 3 let. 
Pojasnila je podala tudi predstojnica medobčinskega redarstva in inšpektorata ga. Brigita Kalčič, ki je menila, da je čas, 
da se uredi sistem oglaševanja ter pred plakatiranjem zavaruje spomenike in drevesa. 
V razpravi je sodelovala ga. Jelka Mrvar, ki je podprla sprejem odloka. 
 
Po razpravi je podal g. župan najprej na glasovanje predlog odloka. Glasovalo je 15 svetnikov. Za je glasovalo 15, 0 
proti. Občinski svet je sprejel predlog odloka o plakatiranju v Občini Žužemberk. 
 
Nato je g. župan podal na glasovanje še Odlok o plakatiranju. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 
15, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

 
ODLOK 

 o plakatiranju v Občini Žužemberk. 
 
 
K 10. točki; obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o izvajanju javne gospodarske službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
g.župan je ponovno za mnenje zaprosil g. Jožeta Papeža. Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor 
podprl sprejem ter menil, da se naredi red z odlaganjem odpadkov v naravo, saj deluje zbirno reciklažni center. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Pečjak, ki je bil v skrbeh zaradi odgovornosti lastnikov. Pojasnila je podala ga. Brigita 
Kalčič, ki je razložila, da je lastnik odgovoren za svoje premoženje in če opazi, da  nekdo odlaga smeti na njegovem 
zemljišču mora to prijaviti inšpekciji, drugače nosi odgovornost sam. ga. Jelka Mrvar je podprla sprejem sprememb 
odloka ter predlagala, da bi se spet organizirale očiščevalne akcije. 
 
Po razpravi je podal g. župan najprej na glasovanje predlog sprememb odloka. Glasovalo je 15 svetnikov. Za je 
glasovalo 15, 0 proti. Občinski svet je sprejel predlog Odloka spremembi Odloka o izvajanju javne gospodarske 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. 
 
Nato je g. župan podal na glasovanje še Odlok o spremembi Odloka o izvajanju javne gospodarske službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. Glasovalo je 15 članov 
občinskega sveta. Za je glasovalo 15, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

 
ODLOK 

 o spremembi Odloka o izvajanju javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 

 
 
K 11. točki; obravnava in sprejem Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Žužemberk (Ur.l. RS, št. 73/03 in 82/04 ) in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče 
in Zafara (Ur.l. RS, št. 98/03, 82/04 in 10/06) 
g. župan je zaprosil za mnenje odbora in komisije. Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da je odbor soglasno 
potrdil obvezne razlega obeh odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih. Predsednik komisije za statut in poslovnik g. 
Marjan Romih je pojasnil, da gre za pomoč lastnikom, ki imajo legalno zgrajene objekte, prišlo pa je do pravne zmote. 
Komisija je podprla predlog, da se sprejmeta obe obvezni razlagi. 
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Pojasnila je podal tudi g. župan, ki je razložil, da gre za primere za nazaj, rešuje pa se samo tiste lastnike, ki imajo 
gradbeno dovoljenje. G. Jože Ban je dodal, da gre za pravno varstvo investitorjev, vendar le do sprejetja novih planskih 
aktov. 
 
g. župan je podal na glasovanje sklep sprejemu obvezne razlage. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je 
glasovalo 14, 0 proti, 1 vzdržan. 
 
Občinski svet Občine Žužemberk je sprejel  

SKLEP 
 

Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Ur.l. RS, 
št. 73/03 in 82/04) in Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Žužemberk, Prapreče in 
Zafara (Ur.l. RS, št. 98/03, 82/04 in 10/06) 
 
 
K 12. točki; obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Žužemberk 
g. župan je zaprosil predsednika statutarne komisije g. Marjana Romiha za posredovanje mnenja komisije. G. Marjan 
Romih je pojasnil, da se je komisija sestala 3 krat. Zadnje spremembe statuta so bile leta 2000. Komisija je spremembe 
obravnavala in jih tudi soglasno podprla. Ga. Jelka Mrvar je dodala, da se je komisija odločila, da gre najprej za 
spremembe starega statuta, po teh spremembah pa bo potrebno preiti na sprejem novega statuta. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Iskra je menil, da je samo na enem območju krajevna skupnost ter predlagal, naj se 
ukine še ta ali pa naj bodo krajevne skupnosti za celotno območje občine. G. Jože Pečjak je pojasnil, da je šlo samo za 
popravke starega, po novem letu pa naj bi pristopili k sprejemu novega statuta. G. Jože Zupančič je menil, da se v bistvu 
nič ne spreminja ter da gre za politično kupčkanje. G. Jože Jenkole pa je povprašal, če je župan že imenoval podžupana. 
Pojasnila je podal g. župan, ki je razložil, da gre le za spremembe starega statuta, za nove krajevne skupnosti pa morajo 
biti zbori krajanov, da se ugotovi volja ljudi, noben še ni imenovan za podžupana.  
 
Po razpravi je podal g. župan najprej na glasovanje predlog sprememb Statuta. Glasovalo je 15 svetnikov. Za je 
glasovalo 12, 1 proti, 2 vzdržana. Občinski svet je sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine 
Žužemebrk. 
 
Nato je g. župan podal na glasovanje še Spremembe in dopolnitve Statuta. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za 
je glasovalo 12, 0 proti, 3 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel  

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

STATUTA OBČINE ŽUŽEMBERK 
 
 

K 13. točki; obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni ure pomoči družini na domu  
g. župan je za mnenje zaprosil predsednika odbora za družbene dejavnosti. G. Jože Pečjak je pojasnil, da je odbor 
soglasno podprl predlog cen. 
V razpravi so sodelovali: g. Milan Ivkovič, ki se strinja, da pomoč dobijo tisti, ki jo dejansko potrebujejo, ne pa tisti, ki 
imajo 30 ha neobdelane zemlje, g. Jože Papež je predlagal, da bi se ga. Mikličevi dala nagrada temu predlogu se je 
pridružil tudi g. Jože Pečjak, g. Jože Zupančič je menil, da g. Jože Papež ne deluje korektno. Svetniku je repliciral g. 
Jože Papež ter pojasnil, da ima pri sebi enega zdomca in ni nikoli zahteval kakšnega povračila. Ga. Marija Ban je 
pojasnila, da je članica komisije in takšne vloge komisija ni obravnavala. 
 
Po razpravi je g. župan podal na glasovanje sprejem sklepa. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 
15, 0 proti. 
 
Občinski svet Občine Žužemberk je sprejel  
 

SKLEP 
o soglasju k ceni ure pomoči družini na domu 

 
 
K 14. točki; obravnava in sprejem sklepa o dodelitvi dodatnih ur za učenca s posebnimi potrebami  
g. župan je za mnenje zaprosil predsednika odbora za družbene dejavnosti. Predsednik odbora g. Jože Pečjak je pojasnil, 
da je odbor potrdil polovičen znesek, drugo polovico pa naj prispeva OŠ Prevole. Pojasnilo je podala tudi ga. Marija 
Breceljnik, ki je menila, da bo mogoče tudi sofinanciranje s strani ministrstva ter bo to tudi sporočila. 
Po razpravi je g. župan podal na glasovanje sprejem sklepa. Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 
15, 0 proti. 
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Občinski svet Občine Žužemberk je sprejel  
 

SKLEP 
o dodelitvi dodatnih ur za učenca s posebnimi potrebami 

 
 
K 15. točki; obravnava pobude 'ljudske iniciative Trške njive' o razveljavitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za 
bazno postajo v Žužemberku 
g. župan Franc Škufca je pojasnil, da je to točka, ki je bila naslovljena na člane občinskega sveta, ne pa tudi na župana. 
Podaj je pojasnilo, da je vse kar je novega ni vsem dobro. Občina je podpisala podobno pogodbo za postavitev bazne 
postaje na Gradencu, podobno je tudi na Hinjah. S podpisom pogodbe s Simobilom, se bo občanom omogočil dober 
sprejem signala, občina pa je nekaj tudi pridobila. Kot župan meni, da je ravnal pravilno. 
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki meni, da župan ni ravnal pravilno, da v občini le 3-4 ljudi odloča o vsem, 
ljudje se razočarani, ker nič ne vedo ter da ga je sram za nezakonito delovanje občine. G. Milan Ivkovič je menil, da g. 
Zupančič dela samo proti občini ter da ni za razvoj naredil nič, občina je dolžna dati lokacijsko informacijo ter okrcal 
zaposlenega g. Darka Puclja, da ne dela tisto, kar bi moral. 
 
Za besedo je kot prvopodpisani zaprosil g. Darko Pucelj. G. župan je podal na glasovanje predlog, da lahko spregovori 
g. Pucelj. Glasovalo je 15 članov sveta, ZA je glasovalo 13, 2 vzdržana.  
g. Darko Pucelj je pojasnil, da mu g.Ivkovič jemlje besedo kot državljanu ter je žalostno, da je o tej postavitvi izvedel 
od sosedov. Simobil ni imel niti toliko volje, da bi o tem spregovoril okoliškim prebivalcem in jim pojasnil možne 
vplive. Repliciral je g. Ivkovič, ki ni jemal nobene pravice, opozoril je samo na to, da kot uslužbenec občine mora delati 
za občino. G. Jože Jenkole je izrazil mnenje, da je tudi njega sram, ker je član takega občinskega sveta ter ne razume 
netolerantnosti g. Ivkoviča. Obveščanja ni, zato so tudi iniciative in kratijo se pravice. G. Marko Zajec je menil, da je 
obveščanja še preveč,samo je treba priti vprašat in vseh natolcevanj tudi sam ne bo več dolgo poslušal, na občini več ne 
morejo normalno delati. Ga. Marija Ban je menila, da je samo stekel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. G. 
Jože Šteingel ne razume, da jih je sram, njega ni. Ga. Jelka Mrvar je predlagal, da se za te občane skliče zbor krajanov 
in se jim stvari razjasnijo. G. župan je pojasnil, da je lastnik zemljišča občina, Simobil pa je kot investitor zadolžen, da 
pridobi vsa soglasja in da strokovna pojasnila. G. Darko Pucelj je opozoril še na nekorekten odnos predstavnikov 
družbe  ter pojasnil, da ima pravico izvedeti kakšne so nevarnosti in sevanja z bazne postaje. 
 
Po razpravi je župan podal zaključek in ugotovitev v obliki sklepa  
 

Občinski svet Občine Žužemberk se je seznanil s pobudo 'Ljudske iniciative ulice Trške njive, Žužemberk' s 
peticijo proti postavitvi radijske bazne postaje za potrebe mobilne telefonije  

podjetja Simobil d.d. in pobudo za razveljavitev  
Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za radijsko postajo v Žužemberku. 

 
g. Jože Zupančič je predlagal, da se dobijo krajani Trških njiv in se jim pojasni zadeva. 
g. Marjan Romih pa je menil, da bi lahko g. Zupančič to povedal z umirjenim tonom in da ni potrebno, da zmeraj 
dviguje temperaturo. 
 
K 16. točki;; vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Župan je člane občinskega sveta obvestil o znižanja dveh komunalnih prispevkov dvema podjetjema, ki izvajata 
investicije, FS d.o.o. iz Žužemberka in RERA d.o.o. z Dvora. 
g. Jože Pečjak je podal pobudo, da se pred zimo zakrpajo vse udarne jame na cestah. 
g. Jože Papež je že večkrat opozoril na dodatno zaposlitev ter zato predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da se takoj 
zaposli strokovnjaka, ki bo delal na področju pridobivanja sredstev iz razpisa ter okolja in prostora. Podal je še predlog, 
da se glede na to, da je videl plačilno listo zaposlenega v upravi, trem izplačajo posebne nagrade v višini 500 EUR in to 
g. Martinu Grčarju, g. Jožetu Banu in g. Vladu Kostevc.  
g. župan je pojasnil, da se pripravlja nova sistemizacija in da mora biti vse po predpisih. 
Daljše pojasnilo pa podal tudi direktor občinske uprave, ki se je predlagani denarni nagradi odpovedal ter podal 
pojasnila o stanju v občinski upravi, o prostorski stiski, kadrovski potrebah ter o tem, da je zaposlene javne uslužbence 
nemogoče plačati po delo, ampak samo po izobrazbi in nazivih. Ga. Marija Breceljnik je podvomila o možnosti 
izplačila denarne nagrade. G. Jože Zupančič je omenil, da je na to že opozarjal, grad za občinsko stavbo ni primeren, če 
se daje nagrado jo je potrebno dati vsem. G. Dušan Papež je tudi podvomil o možnostih plačila. 
 Po razpravi je g. župan podal na glasovanje sprejem sklepa, ki ga je podal g. Jože Papež. Glasovalo je 15 članov 
občinskega sveta. Za je glasovalo 10, 0 proti, 5 vzdražnih. 
 
Občinski svet Občine Žužemberk je sprejel  
 

SKLEP 
o dodelitvi nagrad zaposlenim v občinski upravi v višini 500 EUR, g. Martinu Grčarju, g. Jožetu Banu  

in g. Vladu Kostevcu. 
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Ga. Malči Klemen je prebrala vlogo Društva upokojencev Dvor v zvezi z domom starejših občanov oz. da bi stara 
dvorska šola bila dnevno varstveni center ter opozorila na 5. december, ki je dan prostovoljcev. G. župan je pojasnil, da 
je dvorsko upokojensko društvo odgovor dobilo, aktivnosti za izgradnjo doma starejših občanov pa intenzivno potekajo. 
g. Zupančič je podal vprašanje kolikšen je odpis komunalnega prispevka podjetjema. Ga. Jelka Mrvar pa je povprašala 
po zavezi, da se v primeru neizpolnitve plača celotni znesek. Odgovoril je g. župan, ki je pojasnil, da so izjave podjetij 
notarsko overjene. 
g. Martin Grčar je predstavil nov kratki zapis o pregledu del na področju komunale v letu 2007 ter svetnike opozoril, da 
naj gradivo dobro pregledajo, da ne bo spet besed o neiformiranosti. 
 
g. župan Franc Škufca je člane občinskega sveta obvestil, da bo zadnja seja občinskega sveta 12. decembra in po seji po 
tradicionalno prednovoletno srečanje članov občinskega sveta, občinske uprave z podjetniki in obrtniki iz občine.  
 
 
 
18. K 17. točki; razno (seznanitev z zmanjšanjem odmere komunalnega prispevka) 
Ta točka je bila obravnavana že pri prejšnji točki dnevnega reda.. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
Zapisal: Vlado Kostevc, l.r. 
 
Žužemberk, 17.12.2007  
 
 

   Občina Žužemberk 
    Franc Škufca, župan, l.r.   

 


