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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

8. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 7. 7. 2011, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca. 
 
Prisotni: g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, g. Dušan Papež, g. Rafael Vidmar, g. Iztok Može, 
ga. mag. Jelka Mrvar, ga. Marija Breceljnik, g. Franc Jarc, ga. Genovefa Maver, g. Jože 
Zupančič, g. Albin Ljubo Jarc, g. Matjaž Župevec, g. Milan Ivkovič, g. Jože Šteingel. 
 
Odsoten: g. mag. Jože Jenkole. 
 
Ostali prisotni: g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, ga. Jasmina Mirtič, g. Darko Pucelj – 
občinska uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica; novinarji in občani. 
 
Sejo je vodil g. župan Franc Škufca. Najprej je pozdravil vse člane občinskega sveta, 
uslužbence občinske uprave, novinarje in prisotne občane. Župan je pozval člane sveta naj 
se držijo poslovnika in dnevnega reda. Podal je ugotovitev, da je prisotnih 14 članov sveta, 
zato je seja sklepčna. Prisotne je seznanil z dnevnim redom 8. seje in predlagal, da se 
dopolni s predlogom sklepa o enkratni občinski denarni pomoči, za občane, ki so ostali brez 
služb po stečaju Novolesa in s prdlogom sklepa o soglasju k sistemizaciji pomočnice 
vzgojiteljice v vrtcu v Žužemberku. Z obema temama o člani sveta seznanjeni. 
G. župan je podal dnevni red 8. seje v razpravo, vendar je ni bilo. 
 
G. župan je podal dnevni red z dodatnima točkama na glasovanje. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
2. Predlog Soglasja k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Novo mesto 
3. Predlog preoblikovanja Sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 

na domu 
4. Predlog Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ Prevole 
5. Predlog Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega 9. in 10. oddelka v 

vrtcu v Žužemberku in podaljšanje soglasja za odprtje dodatnega oddelka vrtca na Dvoru 
za čas trajanja potreb 

6. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Žužemberk 
7. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
8. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
9. Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini 

Žužemberk 
10. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole 

v šolskem letu 2011/2012 
11. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli 

Žužemberk v šolskem letu 2011/2012 
12. Seznanitev z zapisnikom komisije za sprejem otrok v vrtec 
13. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice v vrtcu 

pri OŠ Žužemberk 
14. Predlog Sklepa o enkratni občinski denarni pomoči 
15. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
16. Poročilo direktorja občinske uprave o dogodkih 
17. Vprašanja in pobude 
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K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
G. župan je dal točko v razpravo. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da je zapisnik pomanjkljiv in da ga je treba dopolnit. Spomnil je 
na prihod policistov. 
G. Jože Zupančič je opomnil na napake, ki so bile narejene v tekočem mandatu in komentiral 
dogajanje na prejšnji seji, predvsem prihod policistov. G. župana je opomnil, kako naj vodi 
seje sveta. Od g. župana je pričakoval opravičilo članom sveta in občanom. 
Tudi g. Franc Jarc je namenil nekaj besed prihodu policistov na prejšnji seji, za kar je menil, 
da je to politični pritisk. Menil je, da župan seje ne vodi primerno in predlagal, da sejo vodi 
kdo drug, kar je dopustno tudi po poslovniku. Menil je, da je zapisnik napisan pomanjkljivo. 
Opomnil je na spoštovanje sklepov, sprejetih na seja. Omenjeni sklepi so se nanašali na 
zadevo Vehovčev mlin. Beseda je nanesla tudi na izdajo gradbenega dovoljena za MHe na 
Dvoru. Opozoril je, da v zapisniku ni niti enkrat imensko omenjen, kljub temu, da je bila 
prejšnja seja obsežna in da je sodeloval v pomembnih razpravah. Opozoril je, da bo v 
prihodnje zahteval, da se v zapisnike piše dobesedne zapise. 
G. Iztok Može je menil, da je zapisnik napisan pomanjkljivo in okleščeno. Za primer je 
povedal, da v 5. točki ni zapisano, da je on predlagal, da se gasilce opremi z motorkami za 
oddaljene vasi. 
 
G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 7. seje. 
Glasovalo je 13 članov, 8 članov je glasovalo za in 5 proti. 
 
Občinski svet je 

potrdil 
zapisnik 7. seje občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: Predlog Soglasja k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Novo 
mesto 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja. Člane sveta je seznanil, da so predlog soglasja obravnavali 
na zasedanju komisije in predlagal, da se soglasje sprejme, saj je svet zavoda direktorico že 
imenoval in je to zgolj formalna zadeva. 
G. Jožetu Zupančiču se sprejemanje soglasja ni zdelo smiselno, saj je direktorica že 
potrjena. G. Dušan Papež je poskušal dvom razložiti tudi na drugih primerih. 
G. Franc Jarc je seznanil, da na Odboru za družbene dejavnosti v tej smeri ni tekla beseda. 
Opomnil pa je na zobozdravnika, ki je zaprosil za koncesijo. Seznanil je z novostmi, katere je 
bil pripravljen uvesti ta zobozdravnik. Predlagal je, da se na svetu zavoda ZD predlaga, da 
se zagotovi prenova te ambulante in se jo uredi, da bo primerna za takšno delovanje, kot je 
potrebno. 
Ga. Marija Breceljnik je opomnila, da je svet zavoda prosil zgolj za mnenje in ne za potrditev. 
G. Vlado Kostevc je seznanil s postopkom, imenovanja direktorja. 
Ga. Marija Ban je člane spomnila, da se je direktorica v prejšnjem mandatu držala svojih 
obljub in naredila nekaj dobrih stvari za zdravstveno postajo v Žužemberku ter pričakuje 
dobro sodelovanje še naprej. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Soglasja k imenovanju direktorice zavoda 
Zdravstveni dom Novo mesto. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 jih je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

Soglasje 
k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Novo mesto. 
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K točki 3: Predlog preoblikovanja Sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu 
G. župan je seznanil, da so to točko že obravnavali na prejšnji seji in predlagal, da 
predstavnik komisije, ki je obiskala direktorico Doma starejših občanov Novo mesto, poda 
poročilo. G. Iztok Može je seznanil, da kljub izčrpnemu pogajanju niso dosegli nič. Dobili so 
le ohlapno zagotovilo, da imajo ob bodočem zaposlovanju ga. Genovefa Maver ali katera 
druga občanka možnost, da se jo zaposli. V premislek je dal, da takšne storitve, kot jih nudi 
dom starejših občanom, opravlja koncesionar, kar prakticirajo že v nekaterih drugih občinah. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
Tudi g. Franc Jarc je seznanil z opažanji na sestanku, saj v domu niso bili pripravljeni na 
kompromise in z nekaterimi dejstvi, za katere meni, da v domu niso primerno delali pri 
podaljšanju pogodbe ga. Maver. Prebral je pismo medicinskih sester zdravstvene postaje v 
Žužemberku. Zdelo se mu je sporno, da se zdajšnje oskrbovalke vozijo domov in po drugih 
opravkih s službenimi avtomobili v lasti Občine Žužemberku. Menil je, da bi bilo potrebno 
stroške minimizirati in zaposliti brezposelne občane Občine Žužemberk. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je menila, da se je sestanek oz. mediacija končala v dobrem vzdušju in 
menila, da bi se lahko zadeva rešila drugače, če bi se začelo reševanje prej. Seznanila je, da 
ima ga. Maver vse možnosti, da se jo spet zaposli, če bo potrebna zaposlitev takšnega 
kadra. Opomnila je tudi, da so v domu sami predlagali, da se najde kakšna druga rešitev za 
oskrbovanje na domu, ki bi bila primernejša za občino. 
G. Dare Pucelj je seznanil, da se je aneks z domom po prejšnji seji sklenil le za en mesec, 
hkrati pa je zaprosil za nov izračun. Seznanil je z možnostmi, ki bi bile primerne za delovanje 
oskrbovalk in s cenovnimi razlikami. Najprimernejša rešitev je po njegovem mnenju, da se 
oskrbovalki vozita z enim avtomobilom v Novo mesti, en avto ostane v Žužemberku, z 
domom pa se dogovorijo o uporabi avtomobilov. 
G. Jože Zupančič je menil, da je ta zadeva škandalozna in da je zadeva v primeru z ga. 
Maver politično naravnana. Opozoril je na nepravilnosti pri delu negovalk in zahteval, da se 
jih kontrolira. Predlagal je podpis pogodbe za krajši čas in iskanje novih rešitev ter zahteval 
ponovno zaposlitev ga. Maver. 
G. Dušan Papež je menil, da je koncesija primerna rešitev in predlagal, da se jo podeli 
koncesionarju z domačimi zaposlenimi. Poudaril je tudi, da se vsi strinjajo, da je bila ga. 
Maver dobra delavka, za kar je dobila tudi bronasti grb. 
G. Albin Ljubo Jarc je predlagal mesečno podaljševanje pogodbe, med tem časom pa naj se 
skuša najti novo rešitev. G. župan je seznanil, da je mesečno podaljševanje pogodbe dražja 
rešitev. 
G. Darko Pucelj je povedal, da je potrebno zadevo glede koncesije in ga. Maver preveriti pri 
Komisiji za preprečevanje korupcije, saj je ga. Maver tudi članica sveta. Seznanil je tudi z 
pogovorom s Centrom za socialno delo, da bi oni prevzeli to delo. Povedal je, da bo potreben 
nadzor ned delom oskrbovalk. Mesečno podaljševanje pogodbe bi bilo dražje, zato predlaga 
leten podpis pogodbe, v primeru, da se najde koncesionar, pa se pogodbo z DSO prekine. 
G. Franc Jarc je menil, da je potrebno, da je vsaj ena oskrbovalka iz Žužemberka, saj bi tako 
lahko več prihrani. 
G. župan je seznanil, da je bila polovica plače ga. Maver sofinancirana iz strani države. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da se sprejme sklep o nadziranju oskrbovalk. 
G. Matjaž Župevec je predlagal, da se v pogodbi z domom definira kilometrina. 
G. Darko Pucelj je pojasnil predlog, da se delo obeh delavk uskladi in se obe vozita v Novo 
mesto z enim avtomobilom. 
Ga. Marija Ban je menila, da mora delavki nadzirati g. Pucelj iz občinske uprave. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog preoblikovanja Sklepa o soglasju k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.  
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 jih je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Predlog preoblikovanja Sklepa 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. 

 



4 

 

K točki 4: Predlog Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ 
Prevole 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga njen sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da se v 2. točko zapiše, da se zaposli delavce za določen čas 
in ne za nedoločen, saj bo treba v nasprotnem primeru izplačevati odpravnine, če se 
zmanjša število otrok in bo potrebno učitelje odpuščati. 
Ga. Marija Breceljnik je seznanila, da sta obe delavki zaposleni za nedoločen čas, ena je 
zaposlena že iz leta 1998, druga pa od lanskega leta. Podaljšanje pogodb pa je zakonsko 
možno le dvakrat. G. župan je pojasnil, da je sklep potrebno sprejeti samo zato, ker gre za 
dodatni oddelek. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v 
vrtcu pri OŠ Prevole. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 jih je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o podaljšanju odprtja dodatnega oddelka v vrtcu pri OŠ Prevole. 

 
 
K točki 5: Predlog Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega 9. in 10. 
oddelka v vrtcu v Žužemberku in podaljšanje soglasja za odprtje dodatnega oddelka 
vrtca na Dvoru za čas trajanja potreb 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga njen sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da je zadeva ista kot pri prejšnji točki. Menil je, da je potrebno 
zaposlovati za določen čas, zaradi izplačevanje odpravnin, ko zaposleni kader ne bo več 
potreben in bo prišlo do odpuščanj. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja 
dodatnega 9. in 10. oddelka v vrtcu v Žužemberku in podaljšanje soglasja za odprtje 
dodatnega oddelka vrtca na Dvoru za čas trajanja potreb. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja dodatnega 9. in 10. Oddelka 

v vrtcu v Žužemberku in 
podaljšanje soglasja za odprtje dodatnega oddelka vrtca 

na Dvoru za čas trajanja potreb. 
 

 
K točki 6:Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Žužemberk 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga njen sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo, vendar je ni bilo. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v 
vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
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o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
 
 
K točki 7: Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Prevole 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga njen sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo, vendar je ni bilo. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v 
vrtcu pri OŠ Prevole. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole. 

 
 
K točki 8: Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so predlog obravnavali na odboru in predlaga sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Dušana Papeža je zanimalo kakšne so spremembe. 
G. Darko Pucelj je povedal, da imajo po novem prednosti otroci iz Občine Žužemberk. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Pravilnik 
o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 
 
K točki 9: Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Žužemberk 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so predlog obravnavali na odboru in predlaga sprejem. Odbor za družbene 
dejavnosti je potrdil 7,5 % podražitev in ne 10 %, kot je zapisano v gradivu. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Franc Jarc je povedal, da sta se dva člana na seji odbora vzdržala pri glasovanju, saj se 
jima zdi podražitev previsoka in opomnil na socialne probleme v občini. Menil je, da bo 
posledica podražitve vidna tudi v proračunu, zato je potrebno za takšne zadeve pripraviti 
gradivo o posledicah v proračunu. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da je čas recesije in da se plače ne zvišujejo, zato podražitev ni 
primerna. 
Ga. Marija Breceljnik je pojasnila, da je skupni strošek podražitve za otroka 300 EUR na leto, 
kar pomeni, da znaša podražitev za otroka približno 30 EUR na mesec. Glede na to, da 
večina staršev plačuje vrtec v višini 10 % znaša podražitev približno 3 EUR na mesec za 
otroka. 
G. Iztok Može je predlagal, da se z ravnateljicami pripravi plan racionalizacije stroškov v 
šolah. Predlagal je ogrevanje z biomaso, prihranke pri električni energiji, uporabo sončne 
energije, izolacija šole in druge podobne ukrepe. V primeru razpisov naj se občina javi. 
G. Jože Zupančič je menil, da imajo pravico za vpogled v poročila šol. 
Ga. Marija Breceljnik je seznanila, da je težko našla kuharico, za tako majhno plačo, ki je 
odvisna od točkovanja. 
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G. Matjaž Župevec je menil, da je upravičen dvig cen, saj se surovine dražijo. Prosil je za 
podrobnejša poročila predsednikov odbora, da ne bi bilo potrebno toliko debatiranja. 
Ga. mag. Jelka Mrvar se je strinjala s predlogi g. Možeta o racionalizaciji. 
G. Darko Pucelj je člane seznanil in pojasnil predlog o določitvi novih cen. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog, da se cene programov predšolske vzgoje v Občini 
Žužemberk povišajo za 7,5 %. 
Glasovalo je 12 članov, 9 članov je glasovalo za in 3 proti. 
 
Občinski svet je sprejel, da se cene programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
povišajo za 7,5 %. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov 
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk. 
Glasovalo je 12 članov, 9 članov je glasovalo za in 3 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

Sklep 
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje 

v Občini Žužemberk. 
 
 
K točki 10: Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2011/2012 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so predlog obravnavali na odboru in predlaga sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Jože Zupančič je menil, da se morata ravnateljici vzdržati pri glasovanju, zaradi navzkrižja 
interesov. Poudaril je, da sta ravnateljici v svetu kot predstavnici občanov in ne kot zastopnici 
šole. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2011/2012. 
Glasovalo je 11 članov, 9 članov je glasovalo za in 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

Sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve 
v Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2011/2012. 

 
 
K točki 11: Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2011/2012 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
seznanil, da so predlog obravnavali na odboru in predlaga sprejem. 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Franc Jarc je podal mnenje, ki velja tudi za prejšnjo točko. Menil je, da bi bilo smiselna 
prerazporeditev delavce, v primeru varstva vozačev. V takšnem primeru ne bi bilo potrebno 
zaposlovati dodatnega kadra. Primerjal je tudi z ostalimi osnovnimi šolami po Sloveniji. 
Ga. Marija Breceljnik je pojasnila, da so delavci plačani po sistematizaciji in v tem primeru ne 
bo zaposlovala novih delavcev. 
G. Jože Zupančič je povzel, da bo ga. Breceljnik dodatno plačevala že zaposlene. 
Ga. Marija Breceljnik je še enkrat podala pojasnila o plačevanju zaposlenih v šoli. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da bi morali v takšnem primeru sprejemati sklep o 
prerazporeditvi, saj drugi sklepi ne smejo veljati. 
G. Franc Jarc je menil, da so določeni normativi in zakonodaja za celotno šolstvo. Glede na 
predlog bi občina tako plačevali nadnormativne standarde. 
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G. Dušan Papež je prosil, da predstavniki odborov na seji predstavijo oblikovane predloge 
sklepov, ker se na odborih deteljno obravnavajo točke. 
G. Matjaž Župevec je povedal, da je sam za sprejem točk, če so odborniki enoglasno 
glasovali za, v nasprotnem primeru pričakuje obširnejšo debato in da se najde primerna 
rešitev. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2011/2012. 
Glasovalo je 10 članov, 9 članov je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

Sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve 

v Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2011/2012. 
 
 
K točki 12: Seznanitev z zapisnikom komisije za sprejem otrok v vrtec 
G. Darko Pucelj je pojasnil, da gre zgolj za seznanitev z zapisnikom in da se člani sveta 
seznanijo s problematiko. Povzel je zapisnik. 
Ga. mag. Jelke Mrvar je dopolnila, da upa da se bo problematika s prostorom v vrtcu 
razjasnila v decembru. Ena izmed možnih rešitev bi bila tudi družinsko varstvo za 6 otrok. 
G. Franc Jarc je predlagal, da se uredi prostor v novi POŠ Dvor, saj bi širjenje v družinska 
varstva povzročilo finančne posledice. 
Ga. mag. Jelke Mrvar je pojasnila, da je šola na Dvoru popolnoma polna. V igralnico so 
preuredili tudi zbornico. 
G. Iztok Može je opomnil, kako nesmotrna je bila prodaja stare POŠ Dvor, ki je bila 
popolnoma primerna za prostore vrtca. 
G. župan je opomnil, da je bila stara POŠ Dvor polna radona. 
G. Jožeta Zupančiča je zanimala razlika pri plačilu v družinskem varstvu ali v šolah. 
G. Darko Pucelj je pojasnil, da razlik v ceni ne bo. 
 
 
K točki 13: Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice 
vzgojiteljice v vrtcu pri OŠ Žužemberk 
G. župan je podal točko v razpravo. 
G. Franc Jarc je opomnil na tehnično napako in omenil, da glede na odločbo ne bi smelo biti 
nobenih ovir pri sprejemu tega sklepa. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta 
pomočnice vzgojiteljice v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice 

v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
 
 
K točki 14: Predlog Sklepa o enkratni občinski denarni pomoči 
G. župan je predlagal pomoč delavcem podjetja Novoles iz Straže, ki je šlo v stečaj. Sklep bi 
veljal tudi v primeru stečaja drugih podjetij. Pomoč bi bila v obliki enkratne občinske socialne 
pomoči, v višini 150 EUR. Ker v proračunu ni zagotovljenih toliko sredstev, bi sredstva morali 
zagotoviti z rebalansom. 
G. Matjaža Župevca je zanimalo, koliko je takšnih delavcev, ki so občani in upravičeni do 
pomoči. G. župan je seznanil, da je iz Občine Žužemberk 88 delavcev, ki so ostali brez 
službe. 
G. Iztok Može je predlagal, da se napiše navodila, kako si tej ljudje lahko pridobijo pomoč. 
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G. Darko Pucelj je pojasnil, da so ga klicali iz sindikata, katere je seznanil z možnostjo 
pridobitve pomoči. Posredoval jim je tudi obrazce, katere morajo delavci izpolniti. 
Dokumentacija, ki jo morajo priložiti je predpisana po zakonu in po zahtevah Centra za 
socialno delo. 
G. Jože Šteingel je predlagal, da se pomoč nameni tistim, ki jo res potrebujejo in ne tistim, ki 
se vozijo v novih avtomobilih in pomoči ne potrebujejo. 
G. Franc Jarc je menil, da je težko soditi o tem, kdo je upravičen do te pomoči. 
Ga. Marija Ban je prosila, naj člani pomagajo upravičencem pri pridobivanju socialne pomoči. 
Menila je, da se marsikdo ne bo upal prositi za pomoč, nekateri tudi zaradi ponosa, ker so 
toliko časa delali, na koncu pa ostali brez vsega. 
G. Milan Ivkovič je predlagal, da se pomoč nameni iz občinskega proračuna in ne iz strani 
Centra za socialno delo. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o enkratni občinski denarni pomoči. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o enkratni občinski denarni pomoči. 

 
 
K točki 15: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
G. župan je občinski svet seznanil z opravljenimi nalogami, z izvrševanjem sklepov. Vse je 
seznanil še s trenutnim stanjem projektov in predvidenim delom v prihodnje. 
 
 
K točki 16: Poročilo direktorja občinske uprave o dogodkih 
G. Vlado Kostevc je občinski svet na kratko seznanil z dogodki in prireditvami, ki so se 
odvijali v času od zadnje seje ter vsem posredoval pisno poročilo. 
 
 
K točki 17: Vprašanja in pobude 
G. Milana Ivkoviča je zanimala cesta Zagradec – Žvirče. Zanimala ga je tudi cesta skozi Dvor 
in kako kaže z izpolnjevanjem predvolilnih obljub za mlade na Dvoru. G. župan je pojasnil 
kako je s cesto Zagradec – Žvirče. Pojasnil je tudi, da je iz strani občine urejeno glede ceste 
skozi Dvor. Glede športnega parka pa je pojasnil, da je potrebno počakati na OPN. 
G. Iztok Može je seznanil, da so se na Dvoru dogovorili za izgradnjo odbojkarskega igrišča. 
G. Jožeta Šteingla je zanimala cesta Brezova Reber – Prečna. G. župan je seznanil, da je 
bila izdana naročilnica za izvedbo projekta. 
G. Albin Ljubo Jarc je opomnil, da na spletu ni objavljen zapisnik 12. seje OS iz prejšnjega 
mandata. Zanimalo ga je tudi glede povračila sredstev iz telefonije, kar je še na sodišču. G. 
župan je pojasnil, da je bila podana pritožba na sodišče. G. Jarca je zanimala tudi ureditev 
igrišč v Stavči vasi. Debata je tekla o mivki za igrišča in ureditev ceste do igrišč. Zanimalo ga 
je še, zakaj je Krka tako motna, zakaj so sredstva za ceste namenjena v letošnjem letu, če 
so se gradile že v prejšnjem letu in kako je z zadevo Vehovec. G. župan mu je podal kratke 
odgovore. 
G. Jože Zupančič je podal ugotovitev, da ni dobil nekaj odgovorov na vprašanja. Zahteval je 
vse odgovore. Zahteval je tudi poročilo v zadevi plačil podžupanov Šteingel - Papež v 10. 
dneh in opozoril na kazensko ovadbo. Beseda je tekla tudi o ograji pri Reparjevih, cesti na 
Pajčni in cesti Bič. Podal je pobudi iz strani svetniške skupine, da se pripravi osnutek 
pravilnika o uporabi in vzdrževanju vseh službenih vozil in pravilnik o uporabi službenih 
telefonov. Beseda je tekla tudi o MHe na Dvoru. Prebral je mnenje odvetniške družbe Škerlj. 
Zahteval je podatke, koliko je advokat računal ker je sedel na prejšnji seji. Padlo je tudi nekaj 
pikrih besed o stranki SDS. 
G. Dušan Papež je pojasnil, zakaj nekaterih odgovorov na vprašanja ni bilo možno dobiti. 
Seznanil je, da Komisija za preprečevanje korupcije meni, da g. Šteingel lahko ostane član 
sveta v šoli. 



9 

 

G. Milan Ivkovič je pohvalil delo ŠD Stavča vas. 
G. Franc Jarc je zopet podal pobudo za postavitev zaščitne ograje proti Sadinji vasi. Tudi on 
je začel debato o ceste skozi Dvor oz. zadeve Repar, predvsem zaradi napisanega 
zapisnika. Osredotočil se je tudi na zadevo Vehovec, MHe na Dvoru in sprejem OPN-ja. 
Prosil je za pisne odgovore na nekatera vprašanja in brošure glede OPN-ja. Predlagal je, da 
se seje glede na vročino, skliče v lovski dvorani, kjer je več prostora in hladneje. G. župan je 
prosil, da se g. Jarc oglasi na občini, kjer bo dobil kronologijo nekaterih zadev. 
G. Matjaž Župevec je komentiral nekaj besed, ki so letele na stranko SDS. 
G. Iztoka Možeta je zanimala cesta proti Vinkovem Vrhu in predlagal imenovanje komisije, ki 
bo pomagala pri reševanju te problematike. K tej temi je nekaj besed namenil tudi g. Franc 
Jarc. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je zbrane povabila na krvodajalsko akcijo in na ogled muzeja znanih 
sukokrajncev ter razstavo raziskovalnih nalog. Seznanila je tudi, da bo v šoli potekal tabor 
mladih geografov in povabila na delavnice, ki bodo potekale v sklopu tabora. 
G. Albina Ljuba Jarca je zanimalo, kdaj bo posredovan zapisnik okrogle mize glede 
žužemberškega gradu. Ga. mag. Jelka Mrvar je povedala, da bo o tej okrogli mizi izčrpno 
poročilo v Suhokranjskih poteh. 
G. župan je vse prisotne predvsem pa člane sveta povabil na prireditve ob prazniku občine in 
Trške dneve 2011. 
 
Na vprašanja in pobude, ki so bile postavljena v pisni in ustni obliki, bodo člani sveta 
odgovore dobili z gradivom za naslednjo sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri. 
 
Številka: 900-45/2011-6 
Žužemberk, 7. 7. 2011 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc  l.r.           Franc Škufca l.r. 


