
Z A P I S N I K 
 

zbora občanov za območje Dvora, 
ki je bil 21. 1. 2010, ob 17. uri, v večnamenski dvorani na Dvoru. 

 
PRISOTNI: 53 volilnih upravičencev območja Dvora; lista prisotnih je sestavni del tega 
zapisnika. 
 
OSTALI PRISOTNI: g. Franc Škufca – župan. G. Jože Papež – podžupan. G. Milan 
Ivkovič, mag. Jelka Mrvar, ga. Malči Klemen (krajanka), ga. Marija Ban (krajanka), g. Jože 
Zupančič, g. Marjan Romih (krajan), in g. Marko Zajec – člani občinskega sveta. G. Martin 
Grčar in g. Vlado Kostevc – občinska uprava. G. Drago Rustja – novinar. Tanja Hrovat – 
zapisnikarica. Nekaj prisotnih iz Občine Žužemberk, brez možnosti glasovanja. 
 
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 delovnega predsedstva. Iz strani krajanov sta bila za člana predsedstva 
predlagana g. Dušan Mikec in g. Iztok Može. Z večino glasov sta bila oba predloga sprejeta. 
Potrjeno je bilo naslednje delavno predsedstvo: 

- g. Jože Papež – predsednik delovnega predsedstva, 
- g. Dušan Mikec – član delovnega predsedstva in 
- g. Iztok Može - član delovnega predsedstva. 

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana g. Murn Bogdan in g. Tom Pečar. Oba sta bila z 
večino glasov potrjena.  
 
K točki 2: Ugotovitev sklepčnosti 
Župan je seznanil prisotne, da je na območju Dvora 1027 volilnih upravičencev, 5 % volilnih 
upravičencev mora biti prisotnih za sklepčnost, kar pomeni 52 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 in prejšnjih letih. Krajane je seznanil z obnovo ograje in vozne površine na lesenem 
mostu  na Dvoru, z asfaltiranjem pločnika skozi Dvor, razširitvijo ceste Jama – Stavča vas ter 
rednim vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, obsekovanje in košnje obcestnih brežin ter 
opravljanje zimske službe. Skozi celo leto je bilo opravljeno redno vzdrževanje javne 
razsvetljave. Izvedena sta bila tudi razpisa za kmetijstvo in društva, občina je pomagala pri 
sofinanciranju predšolske vzgoje, pomoči socialno ogroženim občanom in občanom, ki niso 
imeli urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Krajane je seznanil tudi z večjimi 



projekti, ki so se izvajali na ostalin območjih občine. Med njimi je omenil cestno, komunalno 
in vodovodno infrastrukturo v Žužemberku. Krajanom je podrobneje pojasnil potek projekta 
»Suhokranjski vodovod«, v katerem sodelujejo tudi sosednje občine, vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje in nekaj projektov, ki so se izvršili na ostalih območjih občine. 
Nekaj besed je namenil tudi opremljanju industrijskih, poslovnih in stanovanjskih con. 
Predvideni projekti v letu 2010 pa so rekonstrukcija ceste skozi Dvor, skupaj z direkcijo za 
ceste, ki zajema tudi ureditev vodovoda, fekalne kanalizacije, javne razsvetljave in pločnikov. 
Potrebna bo ureditev javne razsvetljave v Stavči vasi, dokončanje javne razsvetljave na Dvoru 
rekonstrukcija, asfaltiranje ceste v Mačkovcu in ceste iz Trebče vasi do križa ter redno 
vzdrževanje cest. Predvidena je postavitev novih prometnih znakov, usmerjevalnih tabel in 
oznake vasi ter obvestilni panoji. Potrebna bo ureditev zabojnikov za mešane odpadke in 
prostorov za ekološke otoke ter redno servisiranje vodovodnega omrežja. Predvidena je tudi 
obnova strehe Lončarije. Konec meseca marca je predvidena razgrnitev občinskega 
prostorskega načrta, če ne bo potrebno narediti celovite presoje na okolje. Krajane je seznanil 
tudi z večjimi projekti v ostalih območjih občine. Med drugim z infrastrukturo v Žužemberku, 
obnovo mostu v Žužemberku in Drašči vasi, ter ureditev projektne dokumentacije za obnovo  
Tomaževega mostu. Seznanil je tudi z ureditvijo javne razsvetljave in cest po drugih območjih 
ter razpisom za gozdne ceste. 
 
K točki 5: Vprašanja in pobude 
G. Iztok Može je predlagal, da se na zboru občanov pove kaj več o izgradnji hidroelektrarne, 
prodaji stare podružnične šole, igrišču športnega društva, kanalizaciji, vračilu sredstev v javno 
telekomunikacijsko omrežje, ureditev kopališča na Dvoru, pločnikih na cesti Dvor – 
Mačkovec in cesti Stavča vas - Jama. 
Beseda je tekla o rekonstrukciji ceste skozi Dvor ter o njenih priklopih stranskih cest. Krajani 
se niso strinjali s trenutnimi projektnimi rešitvami, saj bi s trenutnimi projekti preveč posegli 
na njihova zemljišča tako pri rekonstrukciji ceste kot pri umestitvi avtobusne postaje. 
Ugotovili so, da so geodetske izmere, ki jih opravljajo službe za umestitev ceste, zelo 
površne. Župan je pojasnil, da bodo morali geometri, ki imajo licence za svoje delo, za 
morebitne napake tudi odgovarjati. G. Martin Grčar je pojasnil, da so lastniki zemljišč že 
seznanjeni s pogodbami za odkup zemljišč, za katere upa, da se bodo podpisale čim hitreje, da 
se lahko dela nadaljujejo. Nekatere krajane je zanimala sama umestitev ceste. Župan je 
povedal, da bo cesta na istem mestu, potrebna bo le razširitev, da se bo lahko cesto na 
nekaterih mestih razširilo in ob njen uredilo pločnike. 
Razvila se je debata o ureditvi in umestitvi avtobusnega postajališča postaje. Krajan je 
povedal, da je športno društvo pripravljeno brezplačno nameniti parkirišče pri igrišču za 
razvoj kraja. Trenutna rešitev je avtobusna postaja pri novi podružnični šoli, vendar ta rešitev 
ni trajna. Krajani so predlagali tudi umestitev avtobusnega postajališča na kraj, kjer sedaj stoji 
trgovina Mercator ali na zemljišču nasproti gasilskega doma, saj bi trenuten načrt škodoval 
podjetniku, kateremu bi mu z odkupom zemljišča uničili celotno parkirišče. Župan je pojasnil, 
da je to cerkveno zemljišče. Glede avtobusnega postajališča je nekaj pojasnil dal tudi g. 
Martin Grčar. Ob koncu burne razprave so krajani z glasovanjem podali predlog sklepa, da 
občinska uprava pripravi več možnosti umestitve avtobusnega postajališče na Dvoru in ga 
predstavi v roku 6 mesecev.  
 
Zbor občanov je z večino udeleženih sprejel  

Sklep, 

da občinska uprava pripravi več možnosti umestitve avtobusnega postajališče na Dvoru 

in ga v roku 6 mesecev javno predstavi.  

 
Krajani so imeli vprašanja o namenski rabi zemljišča okoli stare podružnične šole na Dvoru.  



Krajani so izrazili željo po sprejetju občinskega prostora načrta in razgrnitev plana v vpogled 
vsem občanom. Župan je še enkrat ponovil, kakšno je stanje glede občinskega prostorskega 
načrta, pojasnil je, da lahko občani kadarkoli dobijo podatke o OPN na občinski upravi, žal pa 
OPN ni mogoče objaviti na spletu, daj je datoteka pretežka za ogled na spletu. 
Krajan je povedal nekaj besed za varnejši promet in varnost pešcev, predlagal je razširitev 
ceste Dvor – Sadinja vas. 
Krajane je zanimala prodaja stare podružnične šole na Dvoru in glede potekajočih del na 
zemljišču. Pojasnila sta podala župan in g. Martin Grčar. Krajani so povedali, da je bila stara 
šolo najboljša lokacija za dom za ostarele, kateri bi bil nujno potreben. O tej temi se je razvila 
burna razprava. Župan je pojasnil, da žal ni investitorjev, ki bi namenili sredstva v izgradnjo 
doma za ostarele. 
Krajane je zanimala postavitev javne razsvetljave skozi Dvor. Župan je pojasnil, da je 
izvajalec že zbran, ko bodo vremenske razmere dopuščale se bodo začela dela. 
Krajan Stavče vas je imel prošnjo za asfaltiranje ceste Stavča vas – Jama, saj je makadamska 
cesta v slabem stanju. G. Martin Grčar je pojasnil, da se bo makadamska cesta popravila. 
Krajan je predlagal postavitev dela zaščitne ograje ob cesti Dvor – Vinkov Vrh. Vprašanje je 
imel glede vodnega vira na Vinkovem Vrhu in asfaltiranju ceste Skopice – Vinkov Vrh. 
Pripombe je imel tudi glede postavitev reklamnih tabel in dela Turističnega društva Suha 
krajina. Župan je obljubil, da bo del ograje postavljen, uredila se bo tudi cesta, potrebno je 
bilo urediti še lastništvo zemljišč. G. Martin Grčar je podal pojasnilo in pravila glede 
postavitev tabel. G. Vlado Kostevc je seznanil z delom turističnega društva. 
Krajan Mačkovca je izrazil rahlo užaljenost, ker Vasi Mačkovec ni bilo na seznamu vabljenih 
na zbor občanov. Poleg tega je imel prošnjo po zaprtju mrliške vežice v Gornjem Kotu, ker je 
tam velik prepih. G. Vlado Kostevc, se je kot pripravljavec vabila opravičil, ker je bil 
Mačkovec izpuščen iz seznama vabljenih. Župan je povedal, da se strinja z zaprtjem mrliške 
vežice. 
Krajanko je zanimalo, zakaj ni Dvorsko pokopališče ograjeno. Pripombo je imela tudi nad 
koncesionarjem, ki ureja pokopališče. Župan je pojasnil, da bo potrebno pokopališče širiti, 
zato predlaga, da se ograja naredi, ko bodo zemljišča odkupljena in urejeno. G. Martin Grčar 
je povedal, da za enkrat še ni bilo pripomb nad oskrbovanjem pokopališč. Krajana je zanimalo 
zakaj zimska služba na pokopališču ne spluži do zabojnikov za smeti. Župan je odgovoril, da 
se bo dogovoril z opravljalcem zimske službe. 
Beseda je tekla tudi o odvozu komunalnih odpadkov in postavitvi ekoloških otokov na Dvoru. 
krajani so povedali, da je okrog zabojnikov veliko odpadkov. 
Krajanka je menila da bi bila v večnamenski dvorani potrebne požarne stopnice. Župan je 
pojasnil, da niso potrebna zaradi dvojnih vrat. 
Krajan je hotel podatke glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Župan je 
podal pojasnilo. Povedal je, da vračila še niso zaključena, saj so se zbirale dodatne vloge. 
Krajani se niso strinjali z izračunanim zneskom za vračilo. 
Krajan je imel pripombe glede spletne strani občine, glede nenamenske porabe proračunskih 
sredstev, glede bencinske črpalke En plus v Žužemberku, pokabljitve daljnovoda in razpisa za 
avtobusne prevoze otrok. 
Krajan je prosil za pojasnilo glede hidroelektrarne na Dvoru, glede kanalizacije in čistilne 
napravei. Župan je pojasnil, da od zadnje seznanitve krajanov z izgradnjo hidroelektrarne, 
občina ni dobila podatkov o nadaljevanju projekta.  Župan je pojasnil, da je bila naročena 
študija za čistilno napravo, da bi našli najprimernejšo rešitev, vendar še ni pripravljena. 
Krajan je predlagal, da se znižajo sejnine članom občinskega sveta. Župan je pojasnil, da so 
sejnine dokaj nizke, saj so vezane na plačo župana. 
Krajan je predlagal, da bi v dolini reke Krke postavili klopi, uredili dostop do reke za čolnarje, 
uredili pešpoti, ureditev Dularjevega mlina in ureditev propadajočih hiš. Župan se je strinjal s 



postavitvijo klopi, pojasnil je tudi, kako je z ureditvijo muzeja in obnovami starih, 
propadajočih, lastniških hiš. 
Krajana Stavče vasi je zanimalo, kako je s projektom SRPOV, ki je predvideval postavitev 
mostu v Stavči vasi. Župan je pojasnil, da projekta SRPOV ni več. 
G. Jože Papež je dal besedo tudi članom sveta. Mag. Jelka Mrvar je pozdravila navzoče in jih 
seznanila z muzejem starih ur v podružnični šoli, katerega je podaril najstarejši krajan Dvora, 
g. Mirko Repar. G. Jože Zupančič je dal pojasnila glede vračil vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje in očital občinski upravi zavajanje ljudi. Župan je podal 
komentar na besede g. Zupančiča. 
 
Zbor krajanov je zaključil podžupan g. Jože Papež. 
 
 
Zbor občanov je bil zaključen ob 19.55 uri. 
 
Žužemberk, 21. 1. 2010 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave                Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc  l.r.                Franc Škufca l.r. 
 
 
 
 
 
 
         Predsednik   Overovatelja: 
delovnega predsedstva 
         Jože Papež l.r.   Murn Bogdan            Tom Pečar l.r. 
 


