
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

29. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 14. 7. 2010, ob 20. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk 

 
 
Sejo je sklical župan Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Malči Klemen, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, g. Boris Jordan, ga. Marija Breceljnik, g. 
Jože Zupančič, g. Jože Papež, mag. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Jože Pečjak. 
 
Opravičeno odsotni: g. Jože Iskra, g. Marjan Romih, mag. Jelka Mrvar, g. Dušan Papež. 
 
Ostali prisotni: g. Jože Smolič, g. Franc Jarc, ga. Stanislava Repar, ga. Marjana Murn, g. Tone Slak, 
g. Franci Lavrič, g. Emil Glavič, g. Ljubo Jarc – občani. G. Drago Rustja, ga. Tinka Fric – novinarja, 
g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Darko Pucelj – občinska uprava. G. Franc Škufca – župan. 
Tanja Hrovat – zapisnikarica.  
 
 
Župan je najprej pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave, novinarje 
in ostale prisotne. Seznanil je, da je prisotnih 11 članov, ostali člani so se opravičili, zato je svet 
sklepčen.  
V razpravo je dal predlagani dnevni red, katerega so člani prejeli z gradivom za sejo. Razprave ni bilo, 
zato je podal na glasovanje potrditev dnevnega reda 29. seje občinskega sveta. Glasovalo je 11 članov, 
vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Potrditev Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žužemberk 
3. Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 

Osnovni šoli Žužemberk 
4. Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 

Osnovni šoli Prevole 
5. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri Osnovni 

šoli Žužemberk 
6. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri Osnovni 

šoli Prevole 
7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske 

vzgoje v Občini Žužemberk 
8. Obravnava in sprejem dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega 

premoženja za leto 2010 in Sklepa o pridobitvi nepremičnine 
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal točko v razpravo. g. Jože Zupančič je podal svoje mnenje k 13. točki, glede 
sklica zbora občanov in glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Prav tako 
so glede zapisnika razpravljali g. Jože Iskra in g. Jože Jenkole. Glede vračila vlaganja je 
potekala krajša razprava. 
Župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 28. seje Občinskega sveta s pripombami. 
Glasovalo je 10 članov, 10 jih je glasovalo za, 1 je bil vzdržan. 
 



Občinski svet je  
potrdil  

zapisnik 28. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk. 
 
 
K točki 2: Potrditev Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žužemberk 
Župan je seznanil člane sveta, da je svet že obravnaval Statut Občine Žužemberk. Besedo je 
dal ga. Malči Klemen, podpredsednici Komisije za statut občine in poslovnik občinskega 
sveta. Povedala je, da je komisija točko obravnavala ob prisotnosti ga. Neže Vodušek iz 
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Povedala je, da je ga. 
Vodušek predlagala, da se na tak način uredi tudi poslovnik občinskega sveta. 
Kratko pojasnilo o uradno prečiščenem besedilu statuta je dal tudi direktor občinske uprave g. 
Vlado Kostevc. Pojasnil je, kako se je statut spremenil in kako se ga bo uporabljalo. 
G. Jože Zupančič se je menil, da bi statut moral vsebovati tudi člen v katerem bi bilo jasno 
napisano, da v primeru odstopa člana sveta, član odstopi dokončno. Pojasnilo mu je dal g. 
Vlado Kostevc. 
 
Župan je podal na glasovanje potrditev Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine 
Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, 9 jih je glasovalo za in 2 proti. 
 
Občinski svet je  

potrdil  
Uradno prečiščeno besedilo 
Statuta Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Pojasnil 
je, da so člani odbora točko obravnavali in predlagajo, da se sklep ne sprejme, saj v rebalansu 
ni sredstev. 
Ga. Malči Klemen je zanimalo ali to pomeni, da se ukinejo kosila in malice. Ga. Marija Ban 
je povedala, da je sporno, da ostanejo učenci brez toplih obrokov, vendar razume, da za to ni 
sredstev. G. Marko Zajec je povedal, da te točke ne bo podprl, saj ni sredstev in je potrebno 
varčevati. G. Jožeta Pečjaka je zanimalo, zakaj so se v šoli odločili varčevati ravno pri 
malicah in ne raje kje drugje, kjer ne bi otroci čutili posledic. Ga. Marija Breceljnik je 
pojasnila, da šola dobi točno določeno sredstev iz strani ministrstva in drugače ne gre. 
Povedala je, da je prišlo do napake, saj ne gre za malice ampak za kosila. Župan je predlagal, 
da se počaka na rebalans, da se vidi koliko sredstev se lahko nameni v ta namen. G. Ivkovič je 
povedal, da je potrebno počakati na potrditev rebalansa, prej ne morejo potrditi sklepa. G. 
Jože Pečjak se je dotaknil tudi varstva vozačev. Ga. Marija Breceljnik je pojasnila, da morajo 
učitelji opraviti določeno število ur in tako nadoknaditi tudi bolniške.  
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, 2 sta glasovala za in 9 proti. 
 
Občinski svet ni sprejel Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Žužemberk. 
K točki 4: Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Prevole 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Pojasnil 
je, da so člani odbora tudi to točko obravnavali in ravno tako predlagajo, da se sklep ne 
sprejme, saj v rebalansu ni sredstev. Nadaljnje razprave ni bilo. 



 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Prevole. Glasovalo je 11 članov, 2 sta glasovala za in 9 proti. 
 
Občinski svet ni sprejel Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Prevole. 
 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
pri Osnovni šoli Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Pojasnil 
je, da so člani odbora tudi to točko obravnavali in ravno tako predlagajo, da se sklep 
obravnava in nato potrdi. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
pri Osnovni šoli Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, 9 jih je glasovalo za, 2 pa sta bila 
vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest 

v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk. 
 
 
K točki 6: Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
pri Osnovni šoli Prevole 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Pojasnil 
je, da so člani odbora tudi to točko obravnavali in ravno tako predlagajo, da se sklep potrdi. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
pri Osnovni šoli Prevole. Glasovalo je 11 članov, 9 jih je glasovalo za, 2 pa sta bila vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest 

v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole. 
 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov 
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Pojasnil 
je, da so člani odbora to točko obravnavali in predlagajo, da se sklep ne sprejme. Župan je 
podal točko v razpravo. 
Ker razprave ni bilo, zato je dal župan v sprejem Sklep odbora za družbene dejavnosti, da se 
ne potrdi sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini 
Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, 9 jih je glasovalo za, 1 proti, 1 pa je bil vzdržan. 
Občinski svet je sprejel 

Sklep,  
da se ne določi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje 

v Občini Žužemberk. 
 
 



K točki 8: Obravnava in sprejem dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega 
nepremičnega premoženja za leto 2010 in Sklepa o pridobitvi nepremičnine 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu 
Papežu. Ta je povedal, da so točko obravnavali na seji odbora in predlaga, da se letni načrt in 
sklep sprejmeta. Kratko pojasnilo o obravnavanih zemljiščih sta podala ga. Vida Šušterčič in 
g. Jože Papež. Župan je dal točko v razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo je župan podal na glasovanje sprejem dopolnitve Letnega načrta 
pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2010. Glasovalo je 11 članov in 
vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

dopolnitev Letnega načrta 
pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja 

za leto 2010. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o pridobitvi nepremičnine. Glasovalo je 11 
članov in vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o pridobitvi nepremičnine. 

 
Pri tej točki so člani sveta obravnavali tudi prodajo zemljišča parc št. 1033/10 v k.o. 
Žužemberk in sicer v OIC Sejmišče. Zemljišče bi kupilo podjetje Elektro Ljubljana d.d., za 
postavitev transformatorske postaje. Gre za približno 25 m2 zemljišča v lasti občine, katera ga 
je odkupila po 17,80 EUR/m2, sedaj pa bi ga prodala za 22 EUR/m2. G. Jože Papež je 
predlagal, da se oblikuje dodaten sklep o prodaji zemljišča, katerega naj bi člani sveta podprli. 
Nekaj podrobnejših pojasnil sta podala tako g. Jože Papež kot župan. 
 
Župan je podal na glasovanje še Sklep o odtujitvi nepremičnine. Glasovalo je 11 članov, 10 
jih je glasovalo za, 1 pa je bil vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o odtujitvi nepremičnine. 

 
 
K točki 9: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
G. Jože Papež je predlagal članom sveta, da bi obravnavali pod to točko prodajo zemljišča v 
OIC Sejmišče, vendar so na pobudo g. Jožeta Zupančiča obravnavo in sprejem te točke 
prestavili na prejšnjo točko. Za obravnavo in sprejem prodaje zemljišča pod točko 8 je 
glasovalo 11 članov, 10 jih je glasovalo za, 1 pa je bil vzdržan. 
 
G. Jože Pečjak je povabil vse prisotne na kulturno prireditev, ki bo potekala v sklopu Trških 
dni v Šmihelu. Hkrati je predlagal, da se v rebalans vključi še asfaltiranje ceste med vasjo in 
Mostom v Drašči vasi, v dolžini približno 220 m in asfaltiranje ceste v Šmihelu. Župan je 
obljubil, da se bosta predloga upoštevala pri sestavi rebalansa ali naslednjega proračuna. 
Mag. Jože Jenkole je dal pisno vlogo za magnetogram 1. seje Zbora občanov na Dvoru, ki je 
bila sklicana zaradi izgradnje MHE na Dvoru. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da tudi Občina Žužemberk kandidira za sredstva iz evropskih 
skladov, tako kot Občina Semič, za postavitev manjših čistilnih naprav po oddaljenih vaseh. 
Opozoril je občinsko upravo in župana na sprejeti zakon o preprečevanju korupcije, saj je 



župan zaposlen v podjetju, ki opravlja šolske prevoze v Občini Žužemberk. Opozoril je na 
pravilno izpeljan javni razpis za prevoze otrok, da ne bi v prihodnjem prišlo do prijave na 
Komisijo za preprečevanje korupcije. Imel je pripombo na članek v Suhokranjskih poteh, v 
katerem piše, da se je naredila gospodarska škoda v Hinjah. Povedal je, da so za škodo krivi 
nepravilni postopki. Ni se strinjal tudi s člankom, v katerem piše o težavah pri prenovi ceste 
skozi naselje Dvor, saj ugotavlja, da občina ni pripravljena sklepati kompromisov, za rešitev 
tega problema. Zanimala so ga tudi sredstva, ki so bila namenjena za tako imenovano 
»Žvirško škarpo« in sredstva, ki so bila namenjena za cesto skozi to naselje. Menil je, da je 
bilo v obeh primerih izgubljeno preveč denarja, zato bo potrebno najti odgovornega za 
tolikšno izgubo. Župan mu je povedal, da ima občina urejeno aglomeracijo, glede čistilnih 
naprav in pričakuje sredstva iz strani države. Kar se tiče razpisov za prevoze je vse urejeno. 
Povedal je, da sam ni napisal nobenega članka v Suhokranjskih poteh, za objave pa je 
odgovoren uredniški odbor. Kar se tiče ceste skozi naselje Dvor, je povedal, da je potrebno 
ločiti tudi med pristojnostmi občine in države in za enkrat je občina naredila vse kar je bilo v 
njeni moči. Glede »Žvirške škarpe« je povedal, da se ukvarjajo s to zadevo pravniki, ki bodo 
uredili vse zadeve. Za cesti ne ve kolikšen znesek sredstev se je porabil vendar ve, da se ni 
porabilo toliko, kot zatrjuje g. Zupančič. Ga. Marija Breceljnik je menila, da občina do sedaj v 
območje KS Hinje ni vlagala nobenih sredstev, razen v to cesto in v prenovo šole. 
Ga. Marija Ban je predlagala posek grmov ob cesti pri stari podružnični šoli na Dvoru, kjer se 
sprehajajo otroci iz vrtca, cesta pa je nepregledna. Župan je obljubil, da bo to zadevo uredil. 
Ga. Ban je hkrati pohvalila lepo prenovljeno streho na dvorski Lončariji. 
G. Milan Ivkovič je namenil nekaj besed cesti Ambrus – Žvirče. Prosil je za ureditev cestne 
signalizacije pri cerkvi sv. Marjete. 
G. Boris Jordan je člane sveta seznanil, da je bil seznanjen, da povezava na E - točki ne 
deluje. Hkrati je predlagal, da se priklopi voda v vodnjaku sredi trga v Žužemberku, vsaj v 
času praznovanja občinskega praznika. 
G. Marko Zajec je ocenil delo občinskega sveta v svojem mandatu. Podprl ga je g. Jože 
Papež. 
Delo občinskega sveta je ocenil tudi mag. Jože Jenkole. 
Ga. Marija Breceljnik je člane sveta seznanila, da na OŠ Prevole končuje menjava novih 
oken. Povabila je vse prisotne k maši, pri  kateri bo imela Nina Zajc orglarski koncert v 
sklopu občinskega praznika. 
Med člani sveta je potekala debata tudi o razvoju poslovne cone. 
Župan je člane seznanil s pismom o nameri s Srbsko občino Golubac, ki je Občini Žužemberk 
podobna v več področjih. 
Župan je podal na glasovanje, da se podpiše pismo o nameri z Občino Golubac. Glasovalo je 
11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Župan je vse člane sveta in ostale prisotne povabil v čim večjem številu na praznovanje 
občinskega praznika, v katerem bodo sodelovala skoraj vsa društva občine. 
G. Vlado Kostevc je povedal, da so vsi člani sveta prejeli nov Suhokranjski zbornik, ki je izšel 
pred nekaj dnevi. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Žužemberk, 14. 7. 2010 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.           Franc Škufca l.r. 
 
 


