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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
ZAPISNIK 
 
12. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24.04.2008, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk, 
Grajski trg 33, Žužemberk. 
 
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca, ki je pozdravil vse prisotne člane Občinskega sveta, novinarje, goste in občane.  
 
Na seji je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta: g. Dušan Papež, g. Marko Zajec, g. Marjan Romih, g. Jože Pečjak, ga. 
Marija Ban, ga. Malči Klemen, ga. Marija Breceljnik, ga. mag. Jelka Mrvar, g. Jože Papež, g. Boris Jordan, g. Jože Iskra g. 
Jože Zupančič, g. Jože Jenkole, g. Jože Šteingel in g. Milan Ivkovič. 
 
Ostali prisotni: g. E. Glavič, g. S. Legan, g. Jože Smolič, ga. M. Zupan, g. A. Slak, ga. Repar S., ga. Marjana Murn - občani, 
g. Slavko Mirtič – urednik Suhokranjskih poti, g. Drago Rustja – novinar Dolenjskega lista, ter zaposleni v občinski upravi: g. 
Vladimir Kostevc, g. Jože Ban, g. Martin Grčar in gdč. Urška Legan. 
 
G. župan je po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagal, da se na dnevni red uvrsti nova točka dnevnega reda. Pred 4. 
točko se uvrsti Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih 
sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., pred 6.točko se uvrsti Predlog spremembe načrta NRP 
za obdobje 2008 do 2011. 
G. župan je dal dopolnjeni in spremenjeni dnevni red na glasovanje.  
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti , 0 vzdržanih. 
 
G. župan je zaključil, da je bil dopolnjen dnevni red 12. redne občinske seje Občine Žužemberk soglasno potrjen. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka. 
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk. 
4. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v 
upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. 
5. Obravnava in sprejem Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk. 
6. Obravnava in sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za 
izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk. 
7. Predlog Načrta razvojnih programov za obdobje od 2008-2011. 
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans. 
9. Seznanitev občinskega sveta s Programom nadzora za leto 2008. 
10. Seznanitev občinskega sveta s predlogom Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007. 
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta. 
12. Razno. 
 
 
K 1. točki; Pregled zapisnika prejšnje seje 
G. župan je podal zapisnik v razpravo. 
G. J. Jenkole je imel pripombe na obliko in predvsem veliko slovničnih nepravilnosti v prejšnjem zapisniku. 
Ker ni bilo nadaljnjih pripomb je dopolnjen zapisnik župan podal na glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov , 0 proti , 0 vzdržanih.  
G. župan je zaključil, da je bil soglasno  
 

sprejet 
 zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta. 

 
K 2. točki; Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka 
Župan je predstavil predlog Odloga o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka. 
Sprememba se mora izvršiti na osnovi uredbe MOP-a in sicer zato, ker je ustavno sodišče RS odločilo, da zaračunavajo 
priključnine v komunalnih podjetjih nima zakonite pravne podlage. 
G. J. Papež predsednik odbora za okolje in prostor je povedal, da odbor soglasno predlaga sprejem Odloka o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v predlagani obliki. 
G. Zupančič J. je predlagal, da se drugi člen odloka spremeni in sicer, da se vnesejo skupna vsota dajatev komunalnega 
prispevka. 
G. M. Grčar je razložil obstoječe stanje in nov predlog. Za vodovod se bo plačevalo 750 € in za fekalno kanalizacijo 940 €. JP 
Komunala Novo mesto tako ostane samo še zaračunavanje odkazila priključka in sicer 84 € za fizične osebe in 140 € za 
pravne osebe. To je strošek, ki ga stranka plača direktno Javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o.. 
 
G. župan je podal predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka  na 
glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovali 14 članov, 0 proti, 1 vzdržan. 
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G. župan F. Škufca zaključi, da je  
 Občinski svet sprejel 

Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka 
 
G. župan je podal  sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka  na 
glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov, 0 proti , 1 vzdržan. 
G. župan F. Škufca zaključi, da je  
 

Občinski svet sprejel 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žužemberk 

 
 
K 3. točki; Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodov v Občini Žužemberk 
Župan je predstavil predlog Odloka o spremembi in Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk. 
Zaradi spremembe zakonodaje potrebno ukiniti zaračunavanje priključnine, ki je bila  zajeta v Odloku o odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda. Zadeva je popolnoma tehnične narave in obravnava vodomerne naprave, ki so radijsko vodene.  
G. J. Papež predsednik odbora za okolje je povedal, da odbor soglasno predlaga sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi 
s pitno vodov v Občini Žužemberk. 
G. Kostevc V. je obrazložil, da se bo 2.člen popolnoma črtal in nadomestil z novim. 
 
G. župan F. Škufca je podal predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodov v Občini Žužemberk na   glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti , 0 vzdržanih. 
G. župan F. Škufca zaključi, da je 
 

Občinski svet sprejel 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodov v Občini Žužemberk 

 
 
G. župan F. Škufca je podla članom občinskega sveta v sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodov v Občini 
Žužemberk. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti , 0 vzdržanih. 
G. župan F. Škufca zaključi, da je 
 

Občinski svet sprejel 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodov v Občini Žužemberk 

 
 
K 4. točki; Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih 
sistemov v upravljanju JP Komunala NM 
Župan je predstavil Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz 
vodovodnih sistemov v upravljanju JP Komunala Novo mesto. 
G. J. Papež predsednik odbora za okolje je povedal, da odbor soglasno predlaga sprejem Pravilnika o spremembi in dopolnitvi 
Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju JP Komunala Novo mesto v 
predlagani obliki. 
G. V. Kostevc je razložil, da se 2. člen popolnoma črta, 9. člen pa se spremeni z novo enačbo za izračun števnine. 
 
G. župan je dal pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih 
sistemov v upravljanju JP Komunala NM na glasovanje občinskemu svetu. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov , 0 proti, 0 vzdržanih. 
G. župan je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

PRAVILNIK 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju 

Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. 
 
 
K 5. točki; Obravnava in sprejem Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk 
Župan je predstavil Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk. 
G. J. Papež predsednik odbora za okolje je povedal, da odbor soglasno predlaga sprejem Tehničnega pravilnika o javni 
kanalizaciji v Občini Žužemberk v predlagani obliki. 
Po daljši konstruktivni razpravi je bil izoblikovan predlog, da se do naslednje seje pripravi celovita informacija glede 
obravnavanega Tehničnega pravilnika. Na osnovi te informacije se bo pravilnik obravnaval na naslednji seji. 
 
G. župan je podal predlog na glasovanje, da se obravnava in sprejem Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini 
Žužemberk obravnavana na naslednji seji občinskega sveta.  
Glasovalo 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržani. 
Občinski svet je sprejel  
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SKLEP 

Občinski svet umika  obravnavo  in sprejemanje Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk na 
naslednjo sejo. 

 
 
K 6. točki; obravnava in sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih 
pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk 
Župan je predstavil Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za 
izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk 
G. J. Papež predsednik odbora za okolje je povedal, da odbor soglasno predlaga sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa 
za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk v predlagani obliki. 
G. Zupančič J. je predlagal, da se omogoči, da se na prostor Občine Žužemberk privabi čim več ponudnikov širokopasovne 
povezave. Vsi svetniki so bili enakega mnenja. 
G. Pečjak J. je imel pripombe na predloženi izpisek krajev, ki jih obsega ta odlok. 
G. Kostevc V. predlaga, da se spisek krajev dopolni z vsemi tistimi kraji v Občini, ki niso zajeti v spisku Direktorata za 
elektronske komunikacije. 
 
G. župan je podal članom občinskega sveta v sprejem Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter 
določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Žužemberk 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov , 0 proti , 0 vzdržanih. 
Občinski svet je enotno sprejel  
 

ODLOK 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje 

odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk 
 
 
K 7. točki; Načrt razvojnih programov za obdobje 2008-2011 
Župan je predstavil Predlog spremembe načrta NRP za obdobje 2008 do 2011. 
G. Kostevc je obrazložil, da je NRP zadeva, ki se spreminja, glede na možnosti in opcije priliva finančnih sredstev s strani RS 
in regionalnih virov. Načeloma pa je NRP povezan z rebalansom 2008 in osnova  za zagotavljanje financ za investicije s strani 
občine. 
Ga. mag. Mrvar J. je imela konstruktivno pripombo, da je bilo obravnavano gradivo predstavljeno svetnikom šele na seji. 
Smatra, da mora biti vse gradivo za sejo sveta svetnikom dostavljeno vsaj 8 dni pred sejo. 
G. J. Iskra je imel pripombo, da v NRP ni sredstev za področje Ajdovca. 
G. M. Grčar razloži, da je v NRP-ju tako denar za Suhokranjski vodovod kot tudi za cesto Brezova Reber-Prečna. 
Ga. M. Breceljnik je predlagala, da se v NRP-ju zagotovijo sredstva za menjavo oken v starem delu šole na Prevolah. 
 
G. župan je podal predlog Načrta razvojnih programov od leta 2008 do leta 2011 na glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov ,1 proti ,0 vzdržanih. 
Občinski svet je enotno sprejel  
 

SKLEP 
o dopolnitvi Načrta razvojnih programov za obdobje 2008-2011 

 
 

K 8. točki; obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008- rebalans 
Župan je dal besedo g. J. Papežu, g. Jordanu in g. Pečjaku, da so predstavili obravnavo rebalansa na odborih z okolje, 
gospodarstvo in za družbene dejavnosti. 
G. J. Papež, predsednik odbora za okolje je povedal, da je odbor rebalans obravnaval in po konstruktivni razpravi predlaga 
Občinskemu svetu, da se rebalans sprejme v taki obliki kot je predstavljen. G. Jordan z odbora za gospodarstvo je podal enak 
predlog. G. Pečjak iz odbora za družbene dejavnosti je povedal, da ima enako mnenje tudi odbor za družbene dejavnosti. 
Ga. mag. J. Mrvar je spraševala glede finančnega prispevka firme Mercator, s katerim ima občina sklenjeno menjalo pogodbo 
za zemljišče. Sprašuje tudi, glede selitve zaščitene kašče v Prapročah. 
Župan odgovori, da je to v bistvu komunalni prispevek, ki se bo porabil za izgradnjo kompletne cestne infrastrukture do 
obrtne cone Žužemberk. Kaščo je občini brezplačno podaril g. Novinc Jože, pridobili smo lokacijsko informacijo in 
dovoljenje ZVKD Novo mesto za prestavitev na občinsko zemljišče.  
G. J. Zupančič je komentiral kompleten rebalans na odhodkovni strani. Izjavil je, da prihodkovne strani ne bo komentiral. 
Navajal je indekse pri 23 pozicijah rebalansa in pri vsaki poudarjal preveliko povečanje. Navedel je tudi pripombo, da je pri 
kmetijskih subvencijah indeks znižan, ter da je za izvajanje šolskih prevozov šlo firmi FS d.o.o. 450.000 EUR. 
G. Papež J. pripominja, da so izredno povečani stroški za odvetniške usluge in, da je zelo povečan indeks pri točki 
Nadzornega odbora. Predlaga, da Nadzorni odbor čim prej poda svoje mnenje, glede zadev, ki jih obdeluje. 
G. Iskra J. komentira, da je v rebalansu premalo sredstev za Ajdovško planoto, predvsem za cesto Brezova Reber- Prečna. 
G. J. Jenkole sprašuje, ali bo proti projektu Suhokranjski vodovod v primeru, če ne glasuje za rebalans. 
Ga. mag. J. Mrvar sprašuje glede sredstev za dodatni oddelek vrtca. 
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G. župan odgovori na vsa vprašanja in pove, da je rebalans dokaj optimistično naravnan in ga bo potrebno v končni fazi konec 
leta 2008 tudi spremeniti, če se finančni prihodki ne bodo prilivali po planu. Hkrati se sprašuje zakaj nihče ne komentira 
prihodkovne strani in izrazi zadovoljstvo z velikim dosežkom pridobitve finančnih sredstev tako s strani RS ,regije in v letu 
2009 tudi že iz EU skladov. 
 
G. župan je podal predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008- rebalans na glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov svetnikov. Za je glasovalo 13 članov, 0 proti, 2  vzdržana.  
Občinski svet je sprejel  
 

PREDLOG ODLOKA   
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008- rebalans 

 
 
G. župan je podal Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008- rebalans na glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov svetnikov. Za je glasovalo 13 članov, 0 proti, 2 člana vzdržana.  
Občinski svet je sprejel  
 

ODLOK 
  o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 - rebalans 1 

 
 
K 9. točki; Seznanitev Občinskega sveta s Programom nadzora za leto 2008 
Ga. mag. J. Mrvar predlaga da mora Nadzorni odbor pripraviti poročilo. S tem se strinjajo vsi svetniki. G. Jože Zupančič je 
podal ugotovitev, da predsednice NO ni na seji ter podal pobudo za razpustitev. 
 
 
K 10. točki; Seznanitev Občinskega sveta s predlogom Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 
2007 
Podan je bil predlog da se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2007 obravnava na odborih. 
 
 
K 11. točki; vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
G. Romih M. leseni most Jama-Dvor 
-v proračunu je zagotovljenih 5.000 € 
Ga. mag. J. Mrvar sprašuje glede podpisa aneksa k pogodbi Posvetovalnica za starše. 
-G. župan odgovori, da se bo zadeva uredila na istem nivoju kot lani. 
Ga. mag. J. Mrvar obvešča ostale svetnike, da pride 15.5.2008 na obisk v našo Občino g. minister MOP-a dr. Janez Podobnik. 
Predlaga, da bi ob priliki obiska vodili razgovore o zaščiti narave v zgornjem delu reke Krke. 
-G. župan odgovarja, da bodo taki in podobni posegi vključeni v projekt OPN-ja. 
G. J. Jenkole sprašuje glede prodaje stare OŠ Dvor. 
-G. Grčar odgovarja, da je bil v Uradne listu objavljen razpis na osnovi sklepa sveta o prodaji in nakupi nepremičnin za leto 
2008. Na razpis so se prijavili trije ponudniki. Komisija je ugotovila, da so ponudbe pravilne in da je najboljši ponudniki 
ponudil 134.000 € glede na izklicno ceno 125.000 €. V roku 1 meseca bo pripravljena kupoprodajna pogodba in plačana 
kupnina. 
Ga. M. Klemen sprašuje glede gradnje DSO  v Občini Žužemberk. 
- G. župan odgovarja, da letos in naslednje leto občina ne more zagotavljati finančnih sredstev in da intenzivno iščemo 
investitorja, ki bi bil pripravljen pokriti finančno investicijo. 
G. M. Ivkovič pove, da mu ni jasno zakaj ŠD Fužina Dvor nasprotuje gradnji avtobusne postaje Dvor. 
G. D. Papež zanima kaj je z terminskim planom OPN-ja in želi, da bi se Odbor za okolje in prostor obveščalo  vsak mesec. 
-G. župan odgovarja da firma Struktura dela na projektu in da smo jim v zadnjem tednu dostavili nekatere manjkajoče 
dokumente, ki jih bodo porabili pri izdelavi OPN-ja 
G. J. Zupančič pove, da se je pogovarjal z nekaterimi prebivalci Dvora, ki predlagajo, da se centralno avtobusno postajališče 
prestavi pred POŠ Dvor. 
 
Večina Občinskih svetnikov je zapustila 12. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk. 
G. župan je zaključil, da je seja zaključena. 
 
K 12.točki; razno 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
Zapisala: Urška Legan 
 
Žužemberk, 25.4.2008 
 
   Občina Žužemberk 
    Franc Škufca, župan, l.r. 


