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Komisija za vloge in pritožbe 
 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Komisije za vloge in pritožbe občanov Občine Žužemberk, 
ki je bila 13.1.2011 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Žužemberk 

 
 
Prisotni člani komisije: g. Marko Zajec, g. Jože Šteingel, ga. Marija Ban, ga. Marija Breceljnik, župan 
g. Franc Škufca, svetovalec za družbene dejavnosti g. Darko Pucelj in direktor občinske uprave g. 
Vlado Kostevc. 
Opravičeno je bila na začetku seje odstotna ga. Jelka Mrvar, ki pa je ob 18.30 uri prišla na sejo. 
 
Prvo sejo komisija je sklical župan, ki je pozdravil vse člane komisije, podal ugotovitev, da je komisija 
sklepčna saj so prisotni štirje člani komisije ter začel sejo po predlaganem dnevnem redu: 

1. konstituiranje komisije 
2. obravnava vlog, prošenj in pritožb občanov ter drugih 
3. vprašanja in pobude 

 
K točki 1, (konstituiranje komisije) 
Župan je podal pojasnila v zvezi z imenovanjem komisije in zaprosil člane, naj podajo predloge za 
predsednika in namestnika predsednika. 
g. Jože Šteingel je za predsednika komisije predlagal ga. Marijo Ban. 
Ga. Marija Ban je za namestnika predsednika komisije predlagala g. Marka Zajca. 
 
Župan je dal na glasovanje predlog za predsednika komisije. Glasovali so 4 člani, člani so glasovali 
takole: 3 ZA in 0 proti.  

 
Komisija je sprejela 

sklep  
 

predsednica komisije za vloge in pritožbe občanov je ga. Marija Ban. 
 

Župan je nato dal na glasovanje še predlog za namestnika predsednika.  Glasovali so 4 člani, člani so 
glasovali takole: 3 ZA in 0 proti.. 
 
Komisija je sprejela 

sklep  
 

namestnik predsednice komisije za vloge in pritožbe je g. Marko Zajec. 
 
Vodenje seje je prevzela predsednica komisije ga. Banova, ki se je članom zahvalila za zaupanje. 
 
K točki 2; (obravnava vlog, prošenj in pritožb občanov ter drugih) 
Direktor občinske uprave g. Kostevc je najprej podaj pomembno obvestilo, da občina nima sprejetega 
proračuna in je v začasnem financiranju, kar pomeni, da ni moč obremeniti proračuna za leto 2011 in 
za odločitve, ki jih bo sprejela komisija o pomoči, bo veljalo, da bodo izplačana po sprejemu in objavi 
proračuna. 
Člani komisije so nato obravnavali vloge in sprejeli naslednje odločitve: za izvedbo šole v naravi se 
OŠ Prevole odobri sofinanciranje v višini 100 eur, Jožetu Mravljaku iz Baragove ulice se odobri 
plačilo komunalnega prispevka v 5-tih obrokih, Regijski čebelarski zvezi Petra Pavla Glavarja se 
odobri sofinanciranje izvedbe čebelarskega praznika v višini 50 eur, družbi KGN – Novinc d.o.o. iz 
Prapreč se zaradi poplavnega območja zniža nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča le za 
površino stavbe na Dvoru 46 v višini 20 %, Franciju Grajšu iz Klečeta se za sodelovanje na svetovnem 
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prvenstvu v tajskem boksu odobri sofinanciranje v višini 100 eur, Jamarski reševalni službi 
Reševalnega centra Novo mesto se odobri sofinanciranje nabave vozila v višini 100 eur, PGD Dvor se 
sporoči, da bo občina podprla nabavo novega gasilskega vozila v skladu z letnim programom javen 
gasilske službe in proračunom občine za leto 2011, OŠ Prevole se za izvedbo dobrodelnega koncerta 
za pomoč poplavljence v Dobrepoljski dolini odobri sofinanciranje v višini 150 eur, maturantom 
oddelčne skupnosti T4A ŠC Novo mesto se odobrijo dobitki za srečelov, Društvu vinogradnikov 
Gadova peč se za protokolarne naloge Cvičkove princese odobri sofinanciranje v višini 100 eur, 
Župniji Žužemberk se za ureditev okolice farne cerkve sv. Mohorja in Fortunata odobri sofinanciranje 
v višini 500 eur, Bar Pino-u Dragica Pirc s.p. se zaradi gospodarske krize odobri znižanje najemnine 
za obdobje enega leta v višini 10%, Društvu lastnikov gozdov ob reki Krki se posreduje opozorilo, da 
komisija zadnjič odobri sofinanciranje izobraževanja lastnikov gozdov v višini 3 eur na udeleženca iz 
občine, saj so za to namenjena sredstva v razpisu za kmetijstvo, maturantom oddelčne skupnosti T4B 
Šolskega centra Novo mesto se odobrijo dobitki za srečelov, KD Šmihel pri Žužemberku se posreduje 
obvestilo, da bo v letu 2011 občina pristopila k ugotovitvi mej, Društvu nadrealist.si iz Ivančne Gorice 
se ne odobri sofinanciranja delovanja, ker ni ustreznih proračunskih sredstev, JP EKKC d.o.o. iz 
Dolenjskih Toplic se ne odobri sofinanciranja veselega decembra, ker ni ustreznih proračunskih 
sredstev, Zavodu Ypsilon iz Ljubljane se ne odobri sofinanciranja delovanja, ker ni ustreznih 
proračunskih sredstev, Old timer klubu Gradac se ne odbori sofinanciranja delovanja, ker ni ustreznih 
proračunskih sredstev, športnemu društvu Stavča vas se za ureditev poti do kopališča odobrijo 3 
kamioni peska s tem, da posredujejo oceno stroškov. 
Ob 18.30 uri na sejo komisije pride članica mag. Jelka Mrvar, prisotnih vseh 5 članov.  
Komisija je obravnaval tudi dve anonimni pritožbi in sklenila, da kljub anonimnosti bo gostinskemu 
obratu Laura Bar na Dvoru posredovala opozorilo, da v kolikor se bi nadaljevalo z kaljenjem nočnega 
miru, bo občinska uprava preklicala soglasje o podaljšanemu obratovalnemu času ob petkih in 
sobotah. Prav tako pa bo gostinskemu obratu Blatnikov hram na Dvoru posredovala obvestilo, da so se 
anonimni občani pritožili na občino zaradi uporabnega dovoljenja, kar pa ni v njeni pristojnosti. 
Občinska uprava ni potrdila obratovalnega časa, ker tudi na podlagi poizvedovanja na Upravni enoti 
Novo mesto ni pridobila uporabnega dovoljenja za objekt, kjer se vrši gostinska dejavnost. 
 
Komisija je nato obravnavala še vloge občanov za enkratno socialno pomoč in podala svoje mnenje na 
vloge občanov za enkratno socialno pomoč.   
  
Člani komisije so vsa mnenja sprejeli soglasno. 
 
Drugih pobud ni bilo.          Odbor je sejo zaključil ob 19.15 uri. 
 
Številka: 900-6/2011-2 
Žužemberk, 26.1.2011 
 
Zapisal: 
Vlado Kostevc l.r. 

Predsednica : 
Marija Ban l.r. 

 


