ZAPISNIK
zbora občanov za območje Ajdovca,
ki je bil 20. 1. 2010, ob 17. uri, v dvorani gasilskega doma PGD Ajdovec.
PRISOTNI: 46 volilnih upravičencev območja Ajdovca; lista prisotnih je sestavni del tega
zapisnika.
OSTALI PRISOTNI: g. Franc Škufca – župan. G. Jože Papež – podžupan. G. Milan
Ivkovič, ga. Marija Breceljnik, ga. Malči Klemen, mag. Jelka Mrvar, g. Jože Zupančič in g.
Jože Iskra (krajan) – člani občinskega sveta. G. Martin Grčar in g. Vlado Kostevc – občinska
uprava, G. Slavko Mirtič in g. Drago Rustja – novinarja. Tanja Hrovat – zapisnikarica. Nekaj
prisotnih brez volilne pravice na območju Ajdovca.
Dnevni red:
1. Določitev delovnega predsedstva
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Predstavitev dela in načrtov občine
4. Predstavitev načrta razvojnih programov
5. Vprašanja in pobude
K točki 1: Določitev delovnega predsedstva
Po predlogu župana se je imenovalo delavno predsedstvo. Sam je predlagal g. Jožeta Papeža
za predsednika. Iz strani krajanov, pa sta bila za člana predsedstva predlagana g. Boštjan
Gorenčič in g. Vinko Logar. Z večino glasov sta bila oba predloga sprejeta. Potrjeno je bilo
naslednje delavno predsedstvo:
- g. Jože Papež – predsednik delovnega predsedstva,
- g. Boštjan Gorenčič – član delovnega predsedstva in
- g. Vinko Longar - član delovnega predsedstva.
Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana g. Matjaž Rozman in g. Jože Gorenčič. Oba sta
bila z večino glasov potrjena.
K točki 2: Ugotovitev sklepčnosti
Direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc je seznanil prisotne, da je na območju Ajdovca
407 volilnih upravičencev, 5 % volilnih upravičencev mora biti prisotnih za sklepčnost, kar
pomeni 21 upravičencev. Ocenil je, da je prisotnih več upravičencev, zato je zbor občanov
sklepčen. Podal je še navodila, za vpis na listo prisotnosti.
Vodenje je prevzel g. Jože Papež, najprej je pozdravil vse prisotne in pojasnil nekaj pravil za
sodelovanje v razpravi. Predlagal je tudi združitev 3. in 4. točke.
K točki 3: Predstavitev dela in načrtov občine
K točki 4: Predstavitev načrta razvojnih programov
Župan je predstavil delo in investicije Občine Žužemberk, ki so bile izvedene predvsem v letu
2009. Povedal je, da so bile v letu 2009 urejene ceste Plano, Srednji Lipovec, Boršt, Ajdovec
in Podlipa. Za cesto Brezova Reber – Prečna je bil narejen geodetski posnetek. Na Frati pa je
bila asfaltirana cesta, s sofinanciranjem lastnika gostinskega objekta na Frati. Delno javno
razsvetljavo je dobilo naselje Plano. Hkrati je povedal, kateri projekti so zaključeni in kateri
projekti se bojo še nadaljevali v letu 2010, na ostalih področjih v občini Žužemberk. Poudarek
je dal k izgradnji »Suhokranjskega vodovoda«, povedal je, kaj se je že naredilo v smeri oskrbe
z vodovodom in kaj je še v planu. Občane je seznanil, da v tem projektu občina sodeluje še s 4
sosednjimi občinami. Seznanil je tudi s cestno, komunalno in vodovodno infrastrukturo,

vzdrževanje lokalnih cest, javno razsvetljavo, pločniki. Izvedena sta bila tudi razpisa za
društva in kmetijstvo. Občina je pomagala tudi pri sofinanciranju predšolske vzgoje, pomoč je
nudila tudi socialno ogroženim občanom in občanom, ki niso imeli urejenega obveznega
zdravstvenega zavarovanja. V letu 2010 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za
cesto Brezova Reber – Prečna, ureditev spodnje ceste v Borštu, redno vzdrževanje cest in
postavitev novih prometnih znakov, usmerjevalnih tabel in oznake vasi ter obvestilni panoji.
V letu 2010 je planirana tudi napeljava javne razsvetljave v Srednjem Lipovcu, ureditev
zabojnikov za mešane odpadke in prostorov za ekološke otoke. Sem spada tudi odvoz
komunalnih odpadkov iz vinogradniških območij. V letu 2009 je bila po razpisu Heliosa
podpisana tudi pogodba za obnova vodnjaka v vrednosti 800 EUR, po predračunu bo prenova
v vrednosti 6.000 EUR. Pri projektu »Suhokranjski vodovod« se izdelujejo geodetski posnetki
tras, vodohramov in črpališč. V idejni projekt se vrisujejo trase natančno po parcelah. Izvršil
se bo tudi preizkus vrtine Vinkov Vrh, za poizvedbo količine in kvalitete vode. Veliko
projektov bo izvedenih tudi po ostalih območjih občine. Predvidena je ureditev cone Klek,
dokončanje OIC Sejmišče, obnova glavnega mostu v Žužemberku in v Drašči vasi ter
pridobitev idejnega projekta za Tomažev most v Žužemberku. Potrebno pa bo tudi veliko
vzdrževalnih del na lokalnih cestah, javni razsvetljavi in druga manjša dela. V letošnjem letu
bo narejen tudi projekt za kulturni dom in prestavitev občine na novo lokacijo. Veliko
sredstev bo vloženih tudi v obnovo gradu s sofinanciranjem iz strani države. V planu je tudi
začetek razširitve ceste iz Sadinje vasi proti Dvoru. Konec meseca marca je predvidena
razgrnitev občinskega prostorskega načrta, če ne bo potrebno narediti celovite presoje na
okolje.
K točki 5: Vprašanja in pobude
Krajana je zanimalo zakaj ni v Velikem Lipovcu avtobusne postaje, saj se morajo otroci ob
slabem vremenu skrivati pod balkoni bližnjih hiš. Župan je pojasnil, da je avtobusna postaja v
planu v naslednjem letu, potrebno pa bo urediti tudi lastništvo zemljišča.
Krajane je zanimalo, kdaj bodo dobili javno razsvetljavo v Malem Lipovcu in koliko stane
projekt. Župan je pojasnil, da je v planu ureditev javne razsvetljave v Srednjem Lipovcu,
Stranski vasi, Budganji vasi, Žužemberku in Dvoru. Projekt naj bi bil vreden 18.000 EUR,
brez Žvajdrge.
Krajan je menil, da je bolj pomemben vodovod kot javna razsvetljava. Potekala je tudi
razprava o vodovarstvenem območju na Skopicah. Župan in g. Martin Grčar, sta še enkrat
nazorneje opisala projekt »Suhokranjski vodovod«, kaj je že bilo narejeno, koliko sredstev je
bilo porabljenih in kaj je potrebno še narediti ter koliko sredstev bo še potrebnih. V projektih
je predvideno, da bi projekt »Suhokranjski vodovod« pokrival približno 80 % območja
Ajdovca.
Krajanka je imela pripombe glede javne razsvetljave v Ajdovcu saj je na nekaterih območjih
premalo svetilk. Imela je tudi pripombe, zaradi nenapisanih zapisnikov lanskoletnih zborov
občanov. Župan je pojasnil, da so svetilke postavljene po projektu in bi zaradi večjega števila
svetilk prišlo do izpadov električne energije. G. Martin Grčar je povedal, da bo javna
razsvetljava urejena, ko se bo uredilo lastništvo na še predvidenih mestih za postavitev javne
razsvetljave. Iz strani direktorja je bilo pojasnjeno, da je bil osnutek zapisnika poslan g. Jožetu
Iskra, v elektronski obliki. Se pa opravičuje za zamudo. G. Jože Iskra je povedal, da ima
pripombe na zapisnik in ga bo potrebno popraviti.
G. Jože Iskra je menil, da bi bilo potrebno obvestiti in opozoriti ljudi, da je vodovarstveno
območje na Skopicah ter vrtino označiti in zaščititi. Župan je pojasnil, da to zadevo ureja
podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..
Krajan Ajdovca je imel pripombo na ceno odvoza grezničnega blata in kanalščine. Predlagal
je čim hitrejšo modernizacijo ceste Brezova Reber – Prečna in tako preusmeritev dijaške
proge na to cesto. Izrazil je tudi potrebo po pregledu demografskih podatkov od leta 1964.
Izrazil je nestrinjanje s prevelikim številom avtobusnih prevozov šolskih otrok. Poudaril je, da

je potrebno primerneje označiti nevarnosti na cesti, urediti cestne jaške in bankine. Zdelo se
mu je, da so občani neprimerno obveščeni za zbore občanov. Izrazil je tudi potrebo po domu
za ostarele v občini. Župan je glede cen pojasnil, da se obračunavajo na podlagi sprejetega
Odloka. V letošnjem letu je predvidena postavitev novih prometnih znakov. Preusmeritev
dijaških prog ni možna zaradi pravilnikov. Predlogi izgradnje doma za starejše so predragi,
zato bi bili stroški za oskrbovance previsoki, saj sofinancerjev ni. Vendar še vedno potekajo
dogovori za postavitev doma za ostarele.
Občana je zanimalo, kako poteka vračanje sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje,
predvsem ga je zanimalo za nove vlagatelje. Župan mu je podal podatke o vračilu sredstev,
povedal je tudi, da bo način vlaganj novih vlagateljev obravnaval na naslednjih odborih in
občinskem svetu.
Krajan je imel pripombe tudi na postavljene usmerjalne table za Ajdovec iz smeri Prečne.
Krajan je predlagal razširitev ceste Dvor – Mačkovec. Župan je povedal, da je trenutno
predvideno odmikališče, razširitev ceste pa je planirana skupno s projektom »Suhokranjski
vodovod«.
Krajana je zanimala sanacija ceste v Srednjem Lipovcu in v Borštu. Župan je pojasnil, da je
letošnji plan pridobitev zemljišč za razširitev cest.
Krajana je zanimal odsek ceste v Malem Lipovcu, saj ni bankin in je velika nevarnost za
nesreče.
Krajane je zanimalo tudi, kako bo potekala obnova vodnjaka in kakšna bojo finančna
sredstva. Župan je pojasnil, da se je občina uspešno prijavila na razpis Heliosa, vendar bojo
sredstva iz te smeri za obnovo minimalna.
Krajana je zanimalo, kdaj se bo prekrilo streho na podružnični šoli v Ajdovcu. Mag. Jelka
Mrvar je pojasnila, da je bil narejen strokovni pregled strehe, po katerem so ugotovili, da je
streha trenutno še primerna, bo pa potrebno streho kmalu popolnoma prenoviti.
Predsednik društva podeželske mladine, je predlagal drugačen termin zborov občanov, saj se
jih mladi ne morejo udeležiti.
Krajan je izrazil nestrinjanje z načinom varstva mlajših otrok, ki obiskujejo šolo v Ajdovcu,
saj mora otroka zjutraj peljati v podružnično šolo na Dvor, kasneje ga odpeljejo v
podružnično šolo v Ajdovec in po pouku zopet na Dvor. Potrebno bi bilo organizirati tudi
varstvo v podružnični šoli v Ajdovcu. Ravnateljica mag. Jelka Mrvar je odgovorila, da je šola
premajhna, da bi odprli dodatni oddelek za varstvo otrok in tako rešujejo problem za varstvo
otrok s prevozom otrok v dvorsko šolo. Je pa poudarila, da Ajdovec, kljub manjšemu številu
otrok, potrebuje svojo šolo.
Ker krajani območja Ajdovca niso imeli več vprašanj je g. Jože Papež dal besedo tudi članom
občinskega sveta.
Mag. Jelka Mrvar je kratko seznanila krajane in se zahvalila staršem otrok, za pomoč pri
urejanju okolice šole v Ajdovcu.
G. Jože Zupančič je začel debato glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Ker je g. Jože Papež menil, da se debata ne tiče območja Ajdovca, je g. Zupančiču vzel
besedo.
G. Milan Ivkovič je kratko povzel, kateri projekti so se naredili na območju Ajdovca.
G. Jože Iskra se je zahvalil za vse, kar se je naredilo na območju Ajdovca, poudaril je, da je
bilo vloženega tudi veliko dela samih krajanov. Povedal je, da bodo krajani še vedno
sodelovali in pomagali pri projektih, ki se bodo izvajali na območju Ajdovca. Dotaknil se je
tudi vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in ceste Brezova Reber – Prečna.
Župan je povedal še nekaj zaključnih besed in se zahvalil za udeležbo.
Zbor občanov je zaključil g. Jože Papež.

Zbor občanov je bil zaključen ob 19.10 uri.
Žužemberk, 21. 1. 2010
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