ZAPISNIK
zbora občanov za območje Šmihela pri Žužemberku,
ki je bil 25. 1. 2010, ob 17. uri, v prostorih gasilskega doma PGD Šmihel.
PRISOTNI: 22 volilnih upravičencev območja Šmihela pri Žužemberku; lista prisotnih je
sestavni del tega zapisnika.
OSTALI PRISOTNI: g. Franc Škufca – župan. G. Jože Papež – podžupan. G. Milan
Ivkovič, g. Marjan Romih, mag. Jelka Mrvar, ga. Malči Klemen in g. Jože Pečjak (krajan) –
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. Miro Strnad
in g. Rafael Vidmar. Z večino glasov sta bila oba predloga sprejeta. Potrjeno je bilo naslednje
delavno predsedstvo:
- g. Jože Papež – predsednik delovnega predsedstva,
- g. Miro Strnad – član delovnega predsedstva in
- g. Rafael Vidmar – član delovnega predsedstva.
Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana g. Slavko Pečjak in g. Jože Zaletelj. Oba sta bila
z večino glasov potrjena.
K točki 2: Ugotovitev sklepčnosti
Župan je seznanil prisotne, da je na območju Šmihela pri Žužemberku 395 volilnih
upravičencev, 5 % volilnih upravičencev mora biti prisotnih za sklepčnost, kar pomeni 20
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. Položen je bil vodovod in asfaltiranje ceste Drašča vas – Ivanc ter skozi celo leto redno
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 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. Povedal je, kaj se je
že naredilo v smeri »Suhokranjskega vodovoda« in kaj je še v planu. Občane je seznanil, da v
tem projektu občina sodeluje še s 4 sosednjimi občinami. Navedel je tudi nekaj večjih in
manjših projektov, kateri so se izvajali po drugih območjih občine. V letu 2010 je v planu kar

nekaj zadev, med drugim rekonstrukcija državne ceste Pajčna - Beli graben, pri tem projektu
bo občina sodelovala pri izgradnji avtobusne postaje, pločnikov in javni razsvetljavi pri
priključki za Šmihel. Seveda je v planu tudi redno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest,
muld, odvodnjavanje, košnje obcestnih brežin in redna zimska služba. V Šmihelu in Drašči
vasi bo nujno potrebno urediti odvodnjavanje, v Klečetu pa krpanje asfaltne prevleke.
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. V planu je ureditev dokumentacije za postavitev mrliške vežice, trenutno so
narejene odmere in cenitve, potrebno je urediti še odkup, naročiti projekt in pridobitev
zazidljivosti v okviru OPN. Prenavljal se bo most v Drašči vasi, skupaj z občino Ivančno
Gorico. Predvideno je tudi redno servisiranje vodovodnega omrežja. Po drugih območjih
občine je predvidenih kar nekaj projektov, med njimi ureditev cone Klek, dokončanje OIC
Sejmišče, obnova glavnega mostu v Žužemberku 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 v obnovo gradu s
sofinanciranjem iz strani države. Konec meseca marca je predvidena razgrnitev občinskega
prostorskega načrta, če ne bo potrebno narediti celovite presoje na okolje.
K točki 5: Vprašanja in pobude
Potekala je burna razprava glede obnove mostu v Drašči vasi, ki je nujno potrebna. Župan je
pojasnil, da bo obnova potekala s sodelovanjem Občine Ivančana Gorica. Predvideno je, da
bojo dela zaključena še letos, lahko pa pride do kakšnih težav. Nekaj pojasnil je podal tudi g.
Martin Grčar. Po mnenju strokovnjakov, je potrebno narediti nov most.
Krajani so izrazili nujno potrebo po izgradnji mrliške vežice. Župan je pojasnil, da je
predvidena postavitev mrliške vežice delno na nezazidljivem zemljišču. Zadeva se bo odvijala
naprej, ko bo sprejet OPN. Konec meseca marca je predvidena razgrnitev občinskega
prostorskega načrta, če ne bo potrebno narediti celovite presoje na okolje. Nekaj pojasnil
glede odkupa zemljišč in nadaljnjih postopkih je bilo podanih tudi iz strani g. Martina
Grčarja.
Krajane je zanimalo kategorizacija ceste in asfaltiranje odseka lokalne ceste v Šmihelu,
postavitev nadzemnih hidrantov, ureditev muld in prepustov. Krajani so predlagali
preplastitev asfaltne ceste Šmihel – Klečet, postavitev zaščitne ograje na ovinku proti mostu,
postavitev zaščitne ograje na cesti Drašča vas – Ivanc in odstranitev peska na zelenici na
križišču te ceste. Župan je pojasnil, da je za vzdrževalna dela na cestah kar nekaj sredstev
predvidenih v proračunu, nekatere zadeve pa se bodo urejale v sklopu postavitve mrliške
vežice.
Krajana je zanimalo, kakšen je plan postavitve javne razsvetljave na območju Šmihela. Župan
je pojasnil, da bojo nove luči postavljene skupaj s projektom mrliške vežice oz. skupaj z
projektom urejanja regionalne ceste. Krajani so predlagali postavitev dodatnih javnih luči v
Šmihelu.
Krajane je zanimalo, kdaj bojo lahko ločevali odpadke. Župan je pojasnil, da bo letos tudi v
Šmihelu postavljen ekološki otok, po potrebi bodo postavljeni novi zabojniki za mešane
odpadke, odpadke pa lahko odlagajo tudi v zbirno-reciklažnem centru v Žužemberku. G.
Martin Grčar je navzoče seznanil še z vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo, v katero je
vključena tudi Občina Žužemberk.
Krajan je predlagal, da se na podstrešju gasilskega doma PGD Šmihel pri Žužemberku uredi
prostor za potrebe Kulturnega društva Šmihel.
Krajan je predlagal, da župan pove glede belih lis in ureditve telefonske in internetne
povezave. Župan je pojasnil, da se je občina vključila v projekt za postavitev nove centrale v
Šmihelu, tako bi dobili kar nekaj novih telefonskih in internetnih priključkov. Občina se je

priključila tudi k projektu za širokopasovno omrežje, skupno s še nekaj občinami, razpis iz
strani države naj bi bil konec marca.
Krajana je zanimalo, zakaj ni v Šmihelu avtobusne postaje. Župan je pojasnil, da bo potrebno
določiti mesta, kjer bo avtobusna postaja lahko stala.
Krajana je zanimalo, kdaj lahko pričakujejo dom za ostarele v občini, kateri bi bil nujno
potreben. Župan je pojasnil, da žal ni sredstev za postavitev doma za ostarele, niti iz strani
sofinancerjev.
Krajan je predlagal, da bi postavili signalizacije za turiste in mogoče kakšen javni zemljevid.
Predsednik delovnega predsedstva je dal besedo še navzočim članom sveta občinskega sveta.
Nekaj besed so zbranim namenili mag. Jelka Mrvar, G. Milan Ivkovič, g. Marjan Romih, ga.
Maliči Klemen in g. Jože Pečjak.
Za zaključek je povedal nekaj besed tudi župan.
Zbor krajanov je zaključil podžupan g. Jože Papež
Zbor občanov je bil zaključen ob 18.55 uri.
Žužemberk, 25. 1. 2010
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