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OBČI NA ŽUŽE MBERK 

OBČI NSKI SVET 

 

Z A P I S N I K 

 

19. seje Obči nskega sveta Obči ne Žuže mberk,  

ki je bila 21. 12. 2012, ob 17. uri, v sej ni sobi Obči ne Žuže mber k.  

 

 

Sej o je sklical g. župan Franc Škufca.  

 

Pri sot ni:  g.  Mar ko Zaj ec,  ga.  Marija Ban,  g.  Dušan Papež,  g.  mag.  Jože Jenkol e,  g.  Izt ok 

Može,  ga.  Marija Breceljni k,  ga.  mag.  Jel ka Mr var,  g.  Franc Jarc,  ga.  Genovefa Maver,  g. 

Jože Zupanči č, g. Al bi n Lj ubo Jarc, g. Matjaž Župevec, g. Jože Št ei ngel, g. Mil an Ivkovi č.  

 

Ost ali  prisot ni:  g.  Franc Škufca – župan;  g.  Jacques  Gr os  – direkt or  OU,  g.  Vl ado Kost evc, 

g.  Marti n Gr čar  – obči nska uprava;  ga.  Judita Podgor ni k Zal etelj  – Zavod za varst vo kult urne 

dedišči ne Sl ovenije, OE Novo mest o; novi narji in občani. 

 

 

Sej o j e vodil  g.  župan Franc Škufca.  Naj prej j e pozdravil  vse čl ane obči nskega svet a, 

usl užbence obči nske uprave  t er  ost ale vabljene i n prisot ne.  Podal  j e ugot ovitev,  da j e prisot ni h  

14 čl anov svet a,  zat o j e sej a skl epčna.  Prisot ne j e seznanil  z dnevni m redom 19.  sej e i n ga  dal 

v razpravo.  

 

G.  Jarc Lj ubo opozori, da manj ka t očka »razno«. To naj bi sprej eli na odboru.  

Ga. Brecelj ni k pove, da zadost uj e t očka »vprašanje i n pobude«.  

 

G.  župan je dal dnevni red 19. seje na glasovanj e. 

Gl asoval o je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 

 

Obči nski svet je potrdil naslednji dnevni red:  

 

1.  Pregl ed i n potrditev zapisni ka 18. seje 

2.  Predl og ugot ovit venega skl epa o predčasne m prenehanj u mandat a čl ana obči nskega svet a 

zaradi odst opa 

3.  Predl og Odl oka o razglasit vi  nepre mi čni h kult urni h spo meni kov l okal nega po mena na 

ob močj u obči ne Žuže mberk 

4.  Os nut ek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mber k za let o 2013 

5.  Os nut ek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mber k za let o 2014 

6.  Sprej e m sklepov o pri dobit vi in odt ujit vi nepre mi čni n 

7.  Por očil o župana o opravljeni h nal ogah i n izvrševanj u skl epov 

8.  Por očil o direkt orja obči nske uprave o dogodki h 

9.  Vpr ašanj a i n pobude 

 

 

K t očki 1: Pregl ed i n potrditev zapisni ka 18. seje 

G.  Zupanči č pove, da ni dobil odgovora na pisno vprašanj e glede cest e Hinj e.  

G.  Gr os razdeli željeni  pisni odgovor vse m svet niko m.  

G.  Župevec i ma  pri pombo na 6.  t očko i n si cer  pove,  da j e gl ede OPN-j a postavil  bolj  nat ančna 

vprašanj a, kot je bil o zapisano.  

G.  Može pove, da se pri 3. t očki skliceval na poročil o proti korupcijske komi sije.  
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G.  Jarc Franc j e pri  4.  t očki  govoril  o el ekt orji h.  Zaht eval  j e zapisni k volitev i n vse podat ke. 

Zaht eva t udi,  da se mu v pi sne m odgovor u gl ede OPN-j a popravi  dat um i n dost avi  popravlj en 

zapisni k. 

 

G.  župan je dal na glasovanj e potrditev zapisni ka 18. seje, s popravki. 

Gl asoval o je 14 članov, 14 čl anov je glasoval o za. 

 

Obči nski svet je potrdil 

Zapi sni k 18. seje obči nskega sveta.  

 

 

K t očki  2:  Predl og ugot ovitvenega skl epa o predčasne m prenehanju mandat a čl ana 

obči nskega sveta zaradi  odstopa.  

G.  župan predst avi ugot ovit veni skl ep.  

G.  Zupanči č pove, da je predst avljen post opek pravilen.  

 

G.  župan j e dal  na gl asovanj e predl og ugot ovitvenega skl epa o predčasne m pr enehanj u 

mandat a člana obči nskega svet a zaradi odst opa.  

Gl asoval o je 14 članov, 14 čl anov je glasoval o za.  

 

Obči nski svet je sprejel  

Predl og ugot ovitvenega sklepa 

o predčasne m prenehanju mandat a čl ana obči nskega sveta zaradi odstopa.  

 

G.  župan j e podal  na gl asovanj e Ugot ovit veni  sklep o predčasne m prenehanj u mandat a čl ana 

obči nskega svet a zaradi odst opa.  

Gl asoval o je 14 članov, 14 čl anov je glasoval o za.  

 

Obči nski svet je sprejel  

Ugot ovitveni sklep 

o predčasne m prenehanju mandat a čl ana obči nskega sveta zaradi odstopa.  

 

 

K t očki  3:  Predl og Odl oka o razgl asitvi  nepremi čni h kult urni h spo meni kov l okal nega 

po mena na območj u obči ne Žuže mberk 

G.  Št ei ngel pove, da Odbor za družbene dej avnosti ni bil sklepčen. Si cer sta dva gl asovala za. 

G.  Papež pove,  da j e Odbor  za okolje i n pr ost or  gl asoval  4 x za i n predl aga OS,  da se odl ok 

potrdi. Upošt evani h je bilo veči na pri pomb.  

G.  Jarc Lj ubo navaj a st ari  odl ok i z 1.  8.  1992 i n sprašuj e,  zakaj  t oli ko i zpadov.  Sprašuj e t udi 

ga.  Podgor ni kovo i z ZVKD,  ko mu vse j e ZVKD dal  dovoljenj a za zidavo na var ovani h 

ob močji h od leta 92 do danes.  

Ga.  Podgor ni kova odgovori,  da st a bila v t e m času sprej eta že dva nova zakona i n zat o j e po 

20 l eti h s mi sel n nov odlok.  Pove t udi,  da so bili  prej  reži mi  zapisani  v strokovni h podl agah, 

zdaj  pa so v predl ogu novega odl oka.  Za g.  Jarc Lj ubot a načel oma l ahko pri pravil o spisek,  ki 

ga zaht eva.  

Župan predlaga, da g. Jarc Lj ubo da pisno pobudo na ZVKD.  

G.  Zupanči č predl aga,  da se do razj asnit ve zaht ev g.  Jarc Lj ubot a,  odl ok umakne i z dnevnega 

reda.  

G.  Jarc Franc predl aga enako i n si cer  zat o,  ker  ne pozna razli k med st ari m in novi m odl oko m.  

Pove t udi,  zadeve okr og poškodbe hiše Gr ajski  trg 45 – Smol et ove,  ki  naj  bi  bil a močno 

poškodovana med gradnjo i nfrastrukt ure i n ceste in da ZVKD ni naredil nič.  

G.  Jenkol e predl aga kompr omi s, da se zadeva prestavi na nasl ednj o sej o.  
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G.  Papež pove,  da osnutek odl oka obravnava mo že tretjič i n da nekat eri  svet ni ki  ne vedo,  kaj 

potrj ujej o. 

G.  Jarc Franc pove,  da bo nov odl ok veljal  daljši  čas  i n zat o predl aga nadal j nj o obravnavo 

vsaj še 30 dni. 

Ga.  Mr var  pove,  da zaupa strokovni  eki pi,  ki  j e pripravila predl og odl oka.  Predl aga t udi,  da se 

v SP redno obj avljaj o članki o naši kult urni dediščini. 

Ga. Podgor ni k pove, da se zadeve že pri pravljaj o.  

 

G.  župan j e podal  na gl asovanj e Odl ok o razgl asit vi  nepre mi čni h kul turni h spo meni kov 

lokal nega po mena na  območj u obči ne Žuže mberk  s  predl ogo m Odbora za okolje i n pr ost or, 

ko munal o i n promet. 

Gl asoval o je 14 članov, 8 jih je glasoval o za i n 3 proti. 

 

Obči nski svet je sprejel 

 

Odl ok 

o razgl asitvi nepre mi čni h kult urni h spo meni kov l okal nega po mena 

na območj u obči ne Žuže mberk.  

 

Po t očki je ga. Judita Podgor ni k Zal etelj sej o zapustila.  

 

 

K t očki 4: Osnutek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mberk za leto 2013 

Župan krat ko predst avi  vsebi no osnut ka pr oračuna za 2013,  ki  so ga dobili  vsi  svet ni ki  v 

gradi vu za sej o.  Poudari,  da j e 18 mi o EUR prihodkov vhodni  denar  v okviru pr oj ekt a SV, 

kajti naša obči na bo nosilka proj ekta  je pa ves fi nančni t ok pri kazan v proračunu.  

G.  Jenkol e sprašuje, če je pri hodkov res 18 mi o EUR.  Sa m si odgovori, da je res.  

G.  Zupanči č i ma  opo mbo pri  10.  čl enu gl ede vpl iva župana do 20 % vrednosti.  Prebere t udi 

vrednosti  za pr oj ekt  SV za l et o 2013 i n 2014.  Smat ra,  da j e pl anirani h 7. 500 EUR bi st veno 

preveč za pr omocij o občine,  ker  da s mo že dovolj  znani  dal eč okoli.  Omeni  t udi  po moč  za 

prevoze srednj ešolcev, ki je »izgi nil « iz proračuna. 

G.  župan pove, da se je spre menil zakon na področj u prevozov.  

G.  Jarc Lj ubo sprašuj e:  

- Koli ko bo nepl ačani h računov od leta 2012? 

- Koli ko je soci al no ogroženi h občanov? 

- Koli ko i n kat eri m se plačuj ej o domovi za ostarele? 

-  Koli kšna j e ocena vrednosti  i n količi ne nepre mični n,  ki  naj  bi  ji h zaradi  t ega dobila v l ast 

obči na? 

-  Zakaj  še ni  dobil  podatka o prevozi h otrok,  ki  ga j e zaht eval  i n naj  bi  ga OŠ že dost avila na 

obči no? 

G.  Gr os  odgovori,  da podat ke si cer  l ahko pri dobimo,  vendar  j e OU zel o zasedena z  dr ugi m 

del om.  Za podat ke o prevozi h se opravi čuje,  ker  j e t aj ni ca na bol niški.  G.  Jarc l ahko dobi 

podat ke v ponedeljek.  

G.  Jarc Franc pove,  da pri  sest avi  pr oračunov ni so bili  vklj učeni  vsi del ežni ki.  Predl aga 

nefor mal ni  sklic svet ni kov za pri pravo pr oračunov.  Pove t udi,  da se pl anira nereal no,  saj  se 

sredst va na državi z manjšuj ej o.  

G.  Lj ubo Jarc pove,  da j e v NRP Most  Dr ašča vas  o menj en kot  začet na faza.  Pri pomni  t udi,  da 

sredst va za medobči nsko i nšpekcij o ne vklj učujej o Obči ne St raža.  Sprašuje se,  kdo j e t o 

pri pravljal. 

G.  Župevec pove,  da so v predl ogu pr oračunov ost ale l e neke »s meti « za predel  Aj dovške 

pl anot e.  Zakaj  ni  cest e Br ezova Reber  – Prečna? Za  Aj dovško pl anoto j e bil o pre mal o 

narej eno i n j e pre mal o planirano.  Tega ne bo podprl.  Na  pri mer  za gasilce le 100, 00 EUR.  Do 

nasl ednj e obravnave bo pripravil svoje predl og.  



4 

 

G.  župan pove,  da na Aj dovško pl anot o odpade cca 50 do 60 % pr oj ekt a oziroma  sredst ev v 

pr ojekt u SV.  

G.  Jarc Lj ubo sprašuje,  kdo bo fi nanciral  43. 500, 00 EUR za servis  parketa v t el ovadni ci  OŠ 

Prevol e. Predlaga zavaroval ni no.  

Ga.  Brecelj ni kova razl oži  zadeve,  da se preko zavaroval ni ce zadeva ne da urediti,  da pa  bo 

obči na tožila nasledni ka izvaj al ca - ELAN.  

G.  Lj ubo Jarc pri pomni,  da zaračunava mo naj e mnino za obči nske nepre mi čni ne – pr ost ore,  da 

za ze mljišča pa ne. Ni mu jasno, na kakšni osnovi. 

 

G.  župan je dal na glasovanj e Osnut ek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mberk za let o 2013 

Gl asoval o je 14 članov, 8 jih je glasoval o za i n 6 proti. 

 

Obči nski svet je sprejel 

 

Os nutek Odl oka 

o proračunu Obči ne Žuže mberk za leto 2013.  

 

 

K t očki 5: Osnutek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mberk za leto 2014 

G.  Jarc Franc pove,  da je osnut ek pr oračuna 2014 »napi hnj en«.  Potrebe bi  moral e priti  od 

ljudi. 

G.  Župevec pove, da se zaveda pomena proj ekta SV.  

G.  Jarc Lj ubo pove,  da na  osnovi  8.  čl ena župan l ahko neo mej eno odl oča.  Župan mor a 

prevzeti osebno odgovornost. Brez OS pa ne s me narediti nič.  

G.  Može pove,  da dvorana na Dvor u ni ma uporabnega dovoljenj a.  Pove t udi,  da v dr ugi h 

obči nah zaradi  varčevanja uki nj aj o f unkcij o podžupanov.  Pove t udi,  da bi  on l ahko bil  že 

zdavnaj  i n t udi  pred kratki m podžupan,  pa f unkcije ni  hot el  sprej eti.  Zanima  ga  t udi,  zakaj  j e 

na zaposl ovanj u OU pl anirani h 20. 000, 00 EUR? 

Ga.  Maver  sprašuje,  zakaj  se za 2013 pl anira zadol ževanj e za 610. 000, 00 EUR i n zakaj  so 

stroški prevozov za OU in župana tako dragi? 

G.  Papež se sprašuje,  če vsi  poznaj o pravilen post opek pri  pri pravi  pr oračunov.  KS Hi nj e j e 

na mr eč posl ala svoj  predl og.  Predl aga t udi,  da se o zadevi  pogovarja vsebi nsko i n upošt eva 

lokacije i nvesticij po področji h.  

G.  Župevec se z nji m strinj a.  

Ga. Maver omeni nepravilno razporeditev sredstev za ceste.  

G.  Jenkol e pove,  da j e obupal  že na pr vi  strani  predl oga pr oračuna za 2014.  Pri pravljavec ga 

ni  vprašal  niti  za 1 EUR.  Pove,  da bo realizacija spet  l e 50 do 60 % od planirane.  Pri po mni 

tudi planirano povečanj e sredst ev za pl ače OU, saj pri hodkov ne bo.  

Ga.  Mr var  predl aga vsebi nsko razpravo i n po možnosti  Power  Poi nt  predst avite dosedanji h 

vl aganj  (i nvesticij)  v obči ni.  Predl aga t udi  i nvesticij o v knjižni co v Žuže mber ku,  saj  j e 

knjižnega gradi va ogromno. Spomni, da Dvor i ma knjižni co i n kult urno dvorano.  

G.  Zupanči č sprašuje, ali se je obči na v let u 2012 kaj zadol žila? 

G.  Lj ubo Jarc vpraša, zakaj MČN OŠ Dvor pl aniramo  v let u 2013? 

G.  župan pove, da bo račun za 16. 500, 00 EUR pl ačan v let u 2013.  

Ga. Mr var pove, da MČN del uj e brezhi bno.  

G.  Može predl aga, da se skliče kolegij strank oz. list za uskladitev proračunov.  

 

G.  župan je dal na glasovanj e Osnut ek Odl oka o proračunu Obči ne Žuže mberk za let o 2014 

Gl asoval o je 14 članov, 8 jih je glasoval o za i n 4 proti. 

 

Obči nski svet je sprejel 

 

Os nutek Odl oka 
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o proračunu Obči ne Žuže mberk za leto 2014.  

 

 

K t očki 6: Spreje m skl epov o pri dobitvi i n odt ujitvi nepre mi čni n 

G.  Papež pove mnenj e Odbora za okolje i n prost or, ki je poziti vno.  

G.  Može pove, da vse natančno pozna i n da ni nič spornega.  

G.  Zupanči č ponovno prosi za spisek članov komisije za prodaj o nepre mi čni n.  

G.  Jarc Franc sprašuje,  zakaj  se dol očene nepremi čni ne oddaj aj o v naj em,  če ni  pravil ni ka? 

Pove, da je treba »postrojiti« obči nsko upravo.  

 

G.  župan je dal na glasovanj e Skl ep o odt ujit vi nepre mi čni n.  

Gl asoval o je 14 članov, 14 ji h je glasoval o za.  

 

Obči nski svet je sprejel 

 

skl epe 

o pri dobitvi i n odt ujitvi nepre mi čni n.  

 

 

K t očki 7: Poročil o župana o opravljeni h nal ogah i n izvrševanj u skl epov 

G.  župan pove,  da vsi  svet ni ki  vedo,  kaj  se j e v zadnj e m času v obči ni  dogaj al o.  Poudari  l e,  da 

se veli ko del a na zaključni  fazi  prijave za  kohezijska sredst va za proj ekt  Suhokranjski 

vodovod.  

 

 

K t očki 8: Poročil o direkt orja obči nske uprave o dogodki h 

Por očil o je bil o v pisni obli ki poslano z gradi vom.  

Razprave ni bilo. 

 

 

K t očki 9: Vprašanj a i n pobude 

G.  Papež pove,  da j e pot rebno or gani zirati  sestanek ( ust anovitev ko mi sije?)  v zvezi  s  škodo 

di vj adi na ži vi ni i n pri delki h.  

G.  Jarc Franc pove,  da ne bi  » ml atili  prazne sl a me«,  da l ovci  ni maj o pri  t emu  ni č,  da  j e za t o 

prist oj no mi nistrst vo za k metijst vo i n okolje i n da se stri nja,  da se pri pravi  pobuda za rešitev 

tega probl e ma.  

Ga.  Maver  pove,  da j e vesela,  ker  j e »Boži ček« pripeljal  j avno razsvetljavo v Stransko vas.  Ni 

ji jasno, glede sredstev iz RS za To mažev most.  

G.  Gr čar  pove,  da si cer  nobene mu ne  preprečuj e,  da verja me  v »Boži čka«,  vendarle pri pomni, 

da je na proj ekt u javne razsvetljave del a začel i n uspešno končal Marti n Grčar.  

G.  Jenkol e ponavlja zahtevo po dveh odgovori h in sicer: 

- Zaht eva kompl et no pisno korespondenco o volitvah v Državni svet.  

- Zaht eva odgovor (podpisi so bili predani), kdaj bodo sklicani zbori občanov.  

G.  Gr os pove, da je glede zborov občanov že dobil pisni odgovor. 

G.  Može pove,  da j e po Dvor u hodil  medved in predl aga ukrepanj e.  Predl aga t udi,  da se 

nabavij o merilci hitrosti (ne radarji!) za na cest o pred OŠ Žuže mber k i n POŠ Dvor.  

Ga.  Mr var  pove,  da MČN pri  POŠ Dvor  del a brezhi bno.  Pohvali  delovanj e referenčne 

a mbul ant e v Žuže mber ku i n poda pobudo za ustanovitev lj udske knjižnice v Žuže mber ku. 

Vse m prisot ni m želi srečno v nove m l et u.  

G.  Jarc Franc sprašuje za cest o Vi nkov Vr h.  Pove t udi,  da se svet niška skupi na odpoveduj e 

novol et ni zabavi z gospodarst veni ki na Dvor u.  

G.  Zupanči č pove,  da ni  zadovoljen s  pi sni m odgovor om gl ede cest e v Hi nj ah.  Ponovno 

sprašuj e t udi sledeče:  
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- Ka m je šel stari čebel njak iz POŠ Dvor? 

- Koli ko stroškov je bil o do sedaj na proj ekt u OPN?  

G.  Lj ubo Jarc odda pisna vprašanj a.  

G.  župan povabi vse na novol et no srečanj e z gospodarst veni ki naše obči ne na Dvor u.  

 

 

Sej a je bila zaklj učena ob 19. 45 uri. 

 

Št evil ka: 900-56/ 2012- 7 

Žuže mber k, 24. 12. 2012 

 

 

Zapisni kar:       Direkt or obči nske uprave   Župan 

Marti n Grčar    Jacques Gr os          Franc Škufca 


