
Z A P I S N I K 
 

zbora občanov za območje KS Hinje, 
ki je bil 22. 1. 2010, ob 17. uri, v osnovni šoli Prevole. 

 
PRISOTNI: 33 volilnih upravičencev območja KS Hinje; lista prisotnih je sestavni del tega 
zapisnika. 
 
OSTALI PRISOTNI: g. Franc Škufca – župan. G. Jože Papež – podžupan. G. Milan 
Ivkovič, ga. Marija Breceljnik (krajanka), g. Marjan Romih, g. Marko Zajec, g. Dušan Papež 
(krajan) in g. Jože Iskra – člani občinskega sveta. G. Martin Grčar in g. Vlado Kostevc – 
občinska uprava, G. Slavko Mirtič in g. Drago Rustja – novinarja. Tanja Hrovat – 
zapisnikarica. 
 
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. Dušan Papež 
in ga. Stanka Blatnik. Z večino glasov sta bila oba predloga sprejeta. Potrjeno je bilo 
naslednje delavno predsedstvo: 

- g. Jože Papež – predsednik delovnega predsedstva, 
- g. Dušan Papež – član delovnega predsedstva in 
- ga. Stanka Blatnik – članica delovnega predsedstva. 

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana g. Janez Škufca in ga. Irena Blatnik. Oba sta bila 
z večino glasov potrjena.  
 
K točki 2: Ugotovitev sklepčnosti 
Župan je seznanil prisotne, da je na območju KS Hinje 558 volilnih upravičencev, 5 % 
volilnih upravičencev mora biti prisotnih za sklepčnost, kar pomeni 28 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 je bila v letu 2009 urejena rekonstrukcija ceste Ratje – Samotar in redno 
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, obsekovanjem in košnje obcestnih brežin in 
pluženje ter posipanje občinskih cest. Seznanil je z rednim vzdrževanjem javne razsvetljave 
na območju celotne občine. Potekal je razpis za društva in kmetijstvo, za katerega je bilo 
namenjeno kar nekaj sredstev. Sredstva so se vlagala tudi v predšolsko in šolsko vzgojo, 
pomoč socialno ogroženim občanom in pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega 
zavarovanja občanom. Povedal je, da se je urejala infrastruktura z obnovo vodovoda v centru 
Žužemberka in ureditev obrtno industrijske cone Sejmišče v Žužemberku. Seznanil je tudi z 



projektom »Suhokranjskim vodovodom« in drugimi manjšimi projekti in vzdrževanjem na 
ostalih območjih občine. V pripravi je bil občinski prostorski načrt, predvidena razgrnitev 
plana bo konec marca, če ne bo potrebno narediti celovite presoje vpliva na okolje. V letu 
2010 je predvideno asfaltiranje ceste Ratje – Samotar, rekonstrukcija in asfaltiranje cest 
Lazina – Celec in Žvirče – Polom. Seveda je skozi celo leto predvideno tudi redno 
vzdrževanje vseh občinskih cest. Postavljeni bodo novi prometni znaki, usmerjevalne table in 
oznake vasi ter obvestilni panoji. Potrebno bo urediti zabojnike za mešane odpadke in 
prostorov za postavitev novih ekoloških otokov. Predvideno je redno servisiranje vodovodne 
napeljave. Seveda bodo tudi letos razpisi za društva in kmetijstvo, sredstva se bojo namenila 
socialno ogroženim občanom in za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Župan je 
seznanil krajane z večjimi projekti, ki se bodo izvajali po drugih območjih občine. Med njimi 
je prenova mostu v Žužemberku in Drašči vasi, ureditev cest po občini, pločniki, javno 
razsvetljavo, kanalizacijo in mnogimi ostalimi večjimi in manjšimi projekti kamor spada tudi 
projekt »Suhokranjski vodovod«, ureditev poslovno-stanovanjske cone Klek in podobno. 
 
K točki 5: Vprašanja in pobude 
G. Dušan Papež je povedal, da je bilo veliko povedanega, kaj se bo delalo v centru občine, 
bolj malo pa za območje KS Hinje. Predlagal je, da se dogovorijo, kako se bo porabilo 
sredstva, ki so ostala iz vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Dogovorili so se, 
da vsaka vas dobi določena sredstva, zato se vaščani sami dogovorijo, v kakšne namene bi bil 
denar namenjen, po potrebi pa bodo vaščani tudi sami dodali sredstva. Predloge naj se 
obravnava na sestanku KS, v roku 14 dni, pa naj jih sporočijo na občinsko upravo, ker je to 
potrebno za pripravo rebalansa. 
Beseda je tekla tudi o sprejetju občinskega prostorskega načrta in o projektu »Suhokranjski 
vodovod«. Pojasnila o rokih za sprejetje OPN je podal župan, ravno tako je dal obširnejše 
pojasnila glede projekta »Suhokranjski vodovod«. 
Krajana je zanimalo tudi stanje v industrijski coni v Hinjah. Župan je pojasnil, da je 
zazidljivost v coni predvidena v OPN. 
Krajani so imeli pripombe glede slabega signala mobilnega operaterja, kljub oddajniku, ki 
stoji v neposredni bližini. Župan je obljubil, da bo ta pripomba posredovana mobilnemu 
operaterju, hkrati pa tudi zahteva za ureditev. 
Krajan je dal pobudo za popravilo dotrajanih asfaltnih cest, obcestnih muld in prepustov ter 
jaškov, predvsem v naselju Ratje in Lopati, saj so tam zelo pogoste okvare na vodovodu, zato 
se asfalt veliko reže, za popravilo cevi. Predlagal je tudi ureditev gozdnih poti, saj so močno 
uničene zaradi težkih prevoznih sredstev. Župan je povedal, da je za gozdne poti v glavnem 
odgovorna gozdna služba. Glede popravila cest pa je odgovarjal g. Martin Grčar, zatrdil je, da 
je v letošnjem proračunu zagotovljenih kar nekaj sredstev, za območju KS Hinje.  
Krajani so imeli pripombe glede popravila dotrajanega vodovoda, saj nihče ne nadzoruje dela 
delavcev, zato delavci ne opravljajo svojega dela, vodovodne cevi pa se popravljajo vedno na 
istih krajih. G. Martin Grčar je pojasnil, da je za popravilo vodovoda odgovorno podjetje 
Komunala Novo mesto d.o.o., je pa pripravljen občasno nadzorovati delo. Župan je obljubil, 
da se bo vodovod obnavljal na tistih območjih, kjer je največ problemov. Problem je tudi s 
pritiskom vode, zato nekateri krajani ne morajo imeti vodovoda. G. Grčar je obljubil, da se bo 
stvar uredila s projektom »Suhokranjski vodovod«, črpališče bo postavljeno tako, da ne bo 
več problema s pritiskom. 
Krajan je imel pripombe glede zamašenih prepustov. G. Grčar je obljubil, da se bo te zadeve 
uredilo spomladi, ko se bo čistilo tudi pesek iz cestišč. 
Krajanko je zanimalo odvodnjavanje meteornih vod po vaseh in če obstaja kakšen odlok, ki to 
ureja. G. Martin Grčar je predlagal, da se krajane najprej obvesti, naj uredijo odvodnjavanje 
meteorne vode s streh, po določenem času, pa se lahko krajane, ki tega ne uredijo prijavi na 
medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
Izražena je bila tudi želja po ureditvi dotrajanih hiš, ki stojijo ob cestah. 



Krajana je zanimalo, ali je možno postaviti še kakšen dodaten zabojnik za smeti, saj so 
obstoječi zelo hitro polni. Župan je pojasnil, da komunalno podjetje sporoči, kam je potrebno 
zabojnik dodatno postavit, lahko pa to sporočijo tudi sami krajani. 
Krajan je predlagal postavitev zaščitne ograje na cesti Lazina – Smuka, saj je tam veliko 
prometnih nesreč. V križišču na Lazini je predlagal postavitev znaka za slepo ulico. Seznanil 
je tudi s problemom z odvodnjavanjem pri gasilskem domu. 
Krajani so izrazili tudi nekaj nezadovoljstva glede zimske službe in predlagali vsaj dva, ki bi 
opravljala to delo. Bilo je obljubljeno, da se bo to uredilo z osebo, ki je odgovorna za pluženje 
na tem območju. 
Izrazili so tudi željo po modernizaciji državne ceste Žvirče – Ambrus. Župan je povedal, da je 
projekt že narejen. 
G. Dušan Papež je seznanil z včlanitvijo občine v vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo, ki 
bo potekala 17. aprila. V to akcijo bodo vključena vsa društva občine in tudi šele. Predlagal 
je, da se na še obstoječa črna odlagališča postavijo table, ki bi prepovedovale odlaganje smeti. 
Določiti bi bilo dobro tudi prostor, kamor bi se lahko odlagalo kamenje in pesek. G. Martin 
Grčar je povedal, da bo projekt vodilo Ekološko društvo Suha krajina, iz strani občine bo 
poskrbljeno za rokavice in vreče za smeti ter odvoz smeti. 
G. Jože Papež je dal besedo tudi članom sveta občinskega sveta. 
G. Marjan Romih je predlagal, da župan pove tudi nekaj obljub ministra g. Patricka Vlačiča, 
ki je obiskal občino. Župan je povedal, kakšni projekti se bojo izvajali. G. Jože Iskra je 
pohvalil zelo lepo razpravo zbora občanov. G. Milan Ivkovič je povedal še nekaj besed glede 
pridobivanja sredstev za cesto Žvirče – Ambrus. Nekaj besed je krajanom in občinski upravi 
namenila tudi ga. Marija Breceljnik. Povedala je, da krajani KS Hinje zelo dobro sodelujejo v 
vseh projektih, zato še ni bilo nobenih problemov pri izvajanju projektov in zaviranj razvoja. 
Župan je izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem krajanov KS Hinje in željo po takšnem 
sodelovanju še v naprej. Zahvalil se je tudi za lepo udeležbo na zboru občanov. 
Zbor občanov je zaključil podžupan g. Jože Papež. 
 
 
Zbor občanov je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 
Žužemberk, 22. 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.   Janez Škufca l.r.         Irena Blatnik l.r. 
 
 
 


