
Z A P I S N I K 
 

zbora občanov za območje Žužemberka, 
ki je bil 26. 1. 2010, ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Žužemberk. 

 
PRISOTNI: 92 volilnih upravičencev območja Žužemberka; lista prisotnih je sestavni del 
tega zapisnika. 
 
OSTALI PRISOTNI: g. Franc Škufca – župan. G. Jože Papež (krajan) – podžupan. G. Milan 
Ivkovič, mag. Jelka Mrvar (krajanka), g. Jože Zupančič (krajan), mag. Jože Jenkole, g. Marjan 
Romih, g. Boris Jordan krajan), g. Jože Pečjak in g. Marko Zajec (krajan) – člani občinskega 
sveta. G. Martin Grčar, g. Darko Pucelj in g. Vlado Kostevc – občinska uprava, G. Slavko 
Mirtič in g. Drago Rustja – novinarja. 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. Slavko Struna in g. Slavko Setničar. Z večino glasov sta bila oba predloga 
sprejeta. Potrjeno je bilo naslednje delavno predsedstvo: 

- g. Jože Papež – predsednik delovnega predsedstva, 
- g. Slavko Struna – član delovnega predsedstva in 
- g. Slavko Setničar - član delovnega predsedstva. 

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana g. Feliks Mrvar in g. Jože Zupančič iz Grajskega 
trga. Oba sta bila z večino glasov potrjena.  
 
K točki 2: Ugotovitev sklepčnosti 
Župan je seznanil prisotne, da je na območju Žužemberka 1338 volilnih upravičencev, 5 % 
volilnih upravičencev mora biti prisotnih za sklepčnost, kar pomeni 67 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. Župan je krajane seznanil z komunalno in vodovodno infrastrukturov 
centru, z obnovljeno lokalno cesto Žužemberk – Zafara, rednim vzdrževanjem asfaltnih in 
makadamskih cest, obsekovanjem in košnjo obcestnih brežin ter pluženjem in posipanjem 
lokalnih cest. Omenil je tudi, da ima Žužemberk novo avtobusno postajo, z novimi parkirnimi 
prostori in pločnikom ter novo javno razsvetljavo v povezavi do osnovne šole. Skozi celo leto 
se je vršilo tudi redno vzdrževanje javne razsvetljave po celem območju občine. Seznanil je 



tudi z delujočo fekalno kanalizacijo Žužemberk – Zafara in kanalizacijo Breg ter tudi delujočo 
fekalno kanalizacijo na desnem bregu Žužemberka. V delu je tudi izgradnja povezave fekalne 
kanalizacije s Praprečami in ukinitev stare čistilne naprave pri tovarni Keko. Novo vodovodno 
omrežje so dobile vasi Cvibelj,  Reber in Zalisec, dela pa se še nadaljujejo. Obnovil se je tudi 
glavni vod in vseh glavnih priključkov v centru Žužemberka. 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 uejenega obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 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. 
V letošnjem letu je v planu ureditev avtobusne postaje, pločniki in javna razsvetljava ob cesti 
Pajčna – Beli graben, na priključku za Šmihel, sofinanciranje pri prenovi državne ceste skozi 
center Dvora, delna preplastitev ceste in pločniki na državni cesti skozi Žužemberk, 
servisiranje ceste Zagorica – Žužemberk in ceste do spomenika na Cviblju, ravno tako 
servisiranje Rimske ceste in dokončanje parkirišča ob avtobusni postaji z opornim zidom in 
mrežo. Planirana je tudi postavitev novih prometnih znakov, usmerjevalnih tabel in oznake 
vasi ter obvestilnih panojev. V planu leta 2010 so tudi pripravljalna dela za izgradnjo nove 
mrliške vežice v Velikem Lipju, do naročila projekta in ureditev zazidljivosti, v okviru OPN. 
V letošnjem letu se bo prenovil glavni most v Žužemberku, predvidena gradnja bo potekala 4 
mesece. Za obnovo Tomaževega mostu pa je predvidena pridobitev projektne dokumentacije. 
Predvidena je postavitev javne razsvetljave v sklopu državne ceste v centru Žužemberka, v 
Stranski vasi krak A, B in C, v ulici Vrti in Jurčičevi ulici ter na območju Budganje vasi, 
Stavče vasi in Srednjega Lipovca. Predvidena je tudi ureditev novih prostorov za ekološke 
otoke in zabojnikov za mešane odpadke. Predstavil je tudi predvidena dela pri projektu 
»Suhokranjski vodovod« in ureditvi fekalne kanalizacije. Dokončanje opremljanja Obrtno-
industrijske cone Sejmišče in infrastruktura v poslovno- stanovanjski coni Klek. Razgrnitev 
občinskega prostorskega načrta, je predvidena konec marca, če ne bo potrebno narediti 
celovite presoje, za vpliv na okolje. Tudi v letošnjem letu se bojo izvedli razpisi za kmetijstvo 
in razpisi za društva ter sofinanciranje predšolske vzgoje in vlaganje sredstev v šolsko vzgojo 
ter obvezno zdravstveno zavarovanje in socialne pomoči za občane. Krajane je seznanil tudi z 
ostalimi projekti, ki bojo potekali po ostalih območjih občine. 
 
K točki 5: Vprašanja in pobude 
Krajan je izrazil potrebo po posebnem zakonu po vzoru Pomurja in zaščiti domačih jedi, 
potrebo po postavitvi novih ekoloških otokov in zamenjava dotrajanih zabojnikov v 
Praprečah. Izrazil je željo po sodelovanju v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. Imel je 
vprašanja glede sredstev projekta Leader, Tomaževega mostu, saj Žužemberk potrebuje dva 
mosta in javni razsvetljavi v Praprečah. Pojasnila mu je podal župan in mu obljubili, da bojo 
upoštevali njegove predloge in pripombe. 
Krajanka Francka Ožbolt je predlagala zaščito lectovih src in ajdove ocvirkove potice.  
Večkrat je potekala burna razprava glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
na območju občine, iz strani več krajanov. Krajani so navedli tudi nekaj zakonskih podlag za 
vračanje sredstev. Navedli so nekaj podatkov, kako je bilo vračanje sredstev nezakonito in 
nepravično. Pojasnila glede vračil sredstev je podal župan in pojasnil, da se je vse delalo po 
zakonu. 
Izrečenih je bilo tudi nekaj očitkov s strani krajana, o protizakonitem delu občine v večih 
postopkih. Te očitke je župan zavrnil. Krajan je predlagal sprejetje sklepa, za katerega so 
krajani glasovali na koncu zbora občanov. 
Krajan je izrazil tudi potrebo po ureditvi Loke v Žužemberku, saj je potrebno rešiti problem  
zabojnikov za odpadke, parkiranjem turistov poleti in vožnja po sami Loki. Župan je obljubil, 
da se bojo zadeve uredile do poletne sezone.  



Krajan je imel vprašanje glede vključitve podjetij v razpis za subvencioniranje manjših 
podjetij v času gospodarske krize. Župan je pojasnil, da so podjetja v Žužemberku med 
najuspešnejšimi. 
Direktor občinske uprave je predlagal preimenovanje Dolge vasi in Stranski vasi v ulice, saj 
so to ulice, ne vasi. 
Beseda je tekla tudi o domu za starejše v občini, saj je po besedah občanov nujno potreben. 
Župan je pojasnil, da je izgradnja doma za ostarele prevelik finančni zalogaj za samo občino, 
ostalih sofinancerjev pa žal ni, žal tudi iz strani države ni sredstev v ta namen. To bi 
povzročilo prevelik finančni zalogaj tudi za same oskrbovance, pri plačevanju oskrbnin. 
Krajan je imel pripombe glede izbiranja izvajalcev za dela v občini, saj je večkrat poslal 
ponudbo, vendar ni bil izbran. G. Martin Grčar mu je odgovoril, da sicer daje prednost 
domačim izvajalcem, vendar so bile njegove ponudbe predrage. 
Tekla je tudi beseda o postavitvi Si.mobilovega oddajnika na desnem bregu v Žužemberku. 
Padlo je tudi nekaj očitkov glede nezakonite prodaje stare podružnične šole na Dvoru, v kateri 
bi lahko bil dom za ostarele. Župan je pojasnil, da to ne bi bilo mogoče, saj stavba ni bila 
primerna za dom starejših, šola pa je bila prodana zakonito. 
Krajan je imel pripombo na opravljanjem dimnikarske službe v občini. Menil je, da se 
dimnikarska služba vede zelo nekorektno, hkrati pa imajo zelo visoke cene. Župan je pojasnil, 
da je koncesijo za dimnikarstvo v občini podelilo Ministrstvo za okolje in prostor, občina pri 
tem nima vpliva. 
Obravnavalo se je tudi vprašanje glede občinskega prostorskega načrta. Krajani so menili, da 
je premalo zazidljivih zemljišč, zato se mladi izseljujejo v druge kraje, na veliko zazidljivih 
površinah pa je postavitev hiše nemogoča. Menili so, da je sprejetje OPN nujno potrebno v 
čim hitrejšem času. Župan je pojasnil, da je trenutno OPN v usklajevanju na ministrstvih. Če 
ne bo potrebno narediti celovite presoje vpliva na okolje CPVO, bo razgrnitev plana konec 
marca, drugače pa se bo razgrnitev žal zavlekla v drugo polovico leta. G. Martin Grčar je 
obljubil, da bo celoten postopek sprejetja OPN objavljen v naslednjem izvodu Suhokranjskih 
poti. G. Vlado Kostevc je pojasnil, da je bilo o tem zapisno v zadnji številki Suhokranjskih 
poti in je predlog OPN-ja možno videti ves čas na treh računalnikih v E-točki in pri ga. Vidi 
Šušterčič, zaposleni v občinski upravi. 
Krajan je izrazil potrebo po napeljavi optičnega kabla ali širokopasovni dostop do internetne 
povezave. Župan je odgovarjal, da je občina pobudnik, da bi čim prej dobili optični kabel, 
vendar trenutno to ni možno. Občina se je javila tudi na razpis za bele lise, za širokopasovno 
omrežje s 4. sosednjimi občinami, projekt naj bi se nadaljeval konec marca. 
Krajan je izrazil potrebo po ureditvi struge in obrežij reke Krke. Župan je povedal, da so pred 
leti bila dogovarjanja tudi za ureditev slapov, vendar še ni bilo odgovora iz strani Ministrstva 
za okolje in prostor. 
Krajan je dal pobudo, da bi se zbori občanov sklicevali vsaj dvakrat letno. Zanima ga je tudi, 
kje bo kulturni dom v Žužemberku. Župan je povedal, da bo kulturni dom v sklopu z novo 
stavbo občine, v stari stavbi Iskre. Pridobitev projektne dokumentacije je predvidena v 
letošnjem letu.  
Krajana je zanimalo, kdaj se bo uredila cesta s pločniki od šole proti Cviblju, saj je cesta zelo 
nevarna za pešce, posebej za šolarje. Župan je pojasnil, da je v planu ureditev te ceste na 
direkciji za ceste, občina pa se bo vklopila v ta projekt in prispevala k ureditvi ceste. 
G. Jože Papež je dal besedo še članom sveta občinskega sveta.  
Mag. Jelka Mrvar je vse zbrane pozdravila in povabila k ogledu razstave otrok iz vrtca in k 
ogledu muzeja znanih suhokranjcev, hkrati pa tudi povabila vse zbrane na kulturno prireditev 
ob prazniku. 
G. Jože Papež je podal na glasovanje predlog sledečega sklepa zbora občanov, sklicanega za 
območje Žužemberka, po predlogu g. Jožeta Zupančiča iz Trških njiv. 
Predlog sklepa zbora občanov dne 26.1.2010, sklicanega za območje Žužemberka: 



Župan najkasneje v roku 30 dni po zboru občanov za območje Žužemberka skliče 3. izredno 
sejo občinskega sveta, na kateri se obravnava: 

1. Seznanitev občinskega sveta z vsebino obtožb v vseh kazenskih postopkih, ki so 
vloženi zoper odgovorno osebo občine in so povezani z ugotovljenimi nepravilnostmi 
pri poslovanju Občine Žužemberk 

2. Pokabljitev daljnovoda in gradnja dovozne ceste v poslovno obrtno cono Sejmišče v 
Žužemberku 

3. Postopek prodaje stare dvorske šole, brez sklepa občinskega sveta 
4. Obnova vodovoda Pleš – Lazar 
5. Javni razpis za izvajanje prevozov otrok v osnovno šolo Žužemberk izveden v letu 

2009 
6. Postopek in potek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

Seja je odprta za javnost, na seji se zagotovi prisotnost vseh članic Nadzornega odbora Občine 
Žužemberk. 
O vseh ugotovljenih nepravilnostih Nadzorni odbor in Občinski svet Občine Žužemberk 
seznanita javnost na tiskovni konferenci in v skladu s Statutom Občine Žužemberk v primeru 
ugotovljenih nepravilnosti o tem obvestita Računsko sodišče Republike Slovenije, ustrezna 
ministrstva in organe pregona. 
 
Pravico do glasovanja so imeli samo krajani območja Žužemberka. Glasovanje je potekalo 
tako, da je 25 prisotnih krajanov glasovalo za, 12 proti, ostali pa niso hoteli glasovati. 
Krajani so z glasovanjem izglasovali predlog sklepa. 
 
Zbor krajanov je zaključil podžupan g. Jože Papež 
 
Zbor občanov je bil zaključen ob 20.05 uri. 
 
Žužemberk, 26. 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.   Feliks Mrvar l.r.     Jože Zupančič l.r. 
 
 


