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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

14. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 23. 9. 2008, ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Žužemberk 

 
Sejo je sklical župan g. Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Marija Breceljnik, mag. Jelka Mrvar, ga. Marija Ban, g. Jože Papež, g. Marko Zajec, g. 
Jože Zupančič, g. Dušan Papež, g. Marjan Romih, g. Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Jože Pečjak, g. 
Jože Šteingel, g. Jože Jenkole, g. Jože Iskra, ki je na sejo prišel kasneje. 
 
Opravičeno odsotni: ga. Malči Klemen. 
 
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, g. Franc Grum, ga. Marjana Murn, g. Jure Murn, 
ga. Stanislava Repar, g. Emil Glavič, g. Tone Slak – občani. g. Drago Rustja, g. Slavko Mirtič – 
novinarja. g. Jože Ban, g. Martin Grčar, g. Vlado Kostevc, ga. Mojca Klobučar – občinska uprava in 
Tanja Hrovat - zapinikarka. 
 
Župan je pred začetkom obravnave dnevnega reda predlagal, da bi obravnavali še eno točko dnevnega 
reda. Tako bi se točka 12. glasila Obravnava in sprejem sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje. 12. in 13. točka, pa se premakneta za eno naprej. 
Župan je predlagal sprejem dnevnega reda. Glasovalo je 12 prisotnih, za sprejem je bilo vseh 12 
svetnikov. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k imenovanje Claudije Jerina Mestnik, za direktorico 

Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za dobo 5 let 
3. Obravnava in sprejem sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in odlaganja ostalih 

komunalnih odpadkov za CeROD d.o.o. Novo mesto 
4. Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o realizaciji Proračuna v prvem polletju 2008 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – 

rebalans 2 
6. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ Žužemberk 

v šolskem letu 2008/2009 
7. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ Prevole v 

šolskem letu 2008/2009 
8. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu župana za potrjevanje investicijske dokumentacije za 

projekt 'Suhokranjski vodovod' 
9. Seznanitev občinskega sveta z zapisnikom Zbora občanov za območje naselja Dvor in Jama pri 

Dvoru 
10. Obravnava in sprejem sklepa o soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
11. Obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju programa zasebnega konservatorija za glasbo v 

dislociranem oddelku v Žužemberku 
12. Obravnava in sprejem sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. 
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
14. Razno 
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Po sprejemu dnevnega reda, se je z zamudo svetnikom pridružil še g. Jože Jenkole. 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal v razpravo zapisnik 13. seje. Mag. Jelka Mrvar je opozorila na nepravilnosti v več 
točkah. Zaradi neprimernih stavkov so se nekatere njene izjave glasile drugače, kot je govorila na seji, 
opozorila pa je tudi na pravopisne napake. G. Jože Jenkole je menil, da seja ni bila legitimna, ker je v 
zapisniku napisano, da je bil neopravičeno odsoten, sam pa ni bil pravočasno obveščen o seji 
Občinskega sveta. G. Jože Zupančič, pa je iz 25. točke zapisnika prejšnje seje, še enkrat opozoril g. 
Milana Ivkoviča, da stoji za svojimi besedami in ve kaj govori. 
 
Ob 19.45 uri se je svetnikom pridružil še svetnik g. Jože Iskra. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev zapisnika s predlaganimi pripombami. Glasovalo je 
14 članov, 13 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

zapisnik 13. seje Občinskega sveta. 
 
 
K točki 2: Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k imenovanje Claudije Jerina Mestnik, za 
direktorico Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za dobo 5 let 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je podal mnenje odbora in predlagal sprejem 
sklepa. G. Jože Jenkole je izrazil nestrinjanje, saj gospe Claudije Jerina Mestnik ne pozna, o njej je 
dobil samo nekaj podatkov preko interneta in zahteval več informacij. Župan je pojasnil, da ima 
največjo vlogo pri sprejemu Občina Novo mesto, katera je 60 % lastnica Knjižnice Mirana Jarca. Ta je 
novo direktorico tudi sprejela. Po statutu pa je določeno, da morajo glasovati Občinski sveti vseh 
občin, katere pokriva knjižnica. Mag. Jelka Mrvar se je strinjala z g. Jenkoletom, da je potrebno več 
podatkov, kot so življenjepis in strokovne reference. G. Jože Zupančič je bil mnenja, da bi lahko gospo 
Claudijo Jerina Mestnik povabili na sejo, da bi jo spoznali. Župan je pojasnil,da je bila ga. Jerina 
Mestnik povabljena na sejo, vendar se vabilu ni odzvala. 
 
Župan g. Škufca je podal na glasovanje sprejem sklepa o soglasju k imenovanje Claudije Jerina 
Mestnik, za direktorico Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za dobo 5 let. Glasovalo je 14 članov, 9 
jih je glasovalo za, 2 proti in 3. vzdržani. 
 
Občinski svet je prejel 

sklep 
o soglasju k imenovanju Claudije Jerina Mestnik, 

za direktorico Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za dobo 5 let. 
 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in 
odlaganja ostalih komunalnih odpadkov za CeROD d.o.o. Novo mesto 
 
Predsednik odbora za okolje in prostor g. Jože Papež je pojasnil, da je g. Franc Klobučar iz CeROD-a 
natančneje razložil način dela. Predlagal je da se sklep sprejme. G. Jožeta Jenkoleta je zanimalo ali 
ima občina možnost izbiranja ponudnikov ali je že zavezana, kot piše v zadnjem odstavku gradiva. G. 
Martin Grčar iz občinske uprave je pojasnil, da je to določen regijski center in da gre za regijski 
projekt. Drugih možnosti ni, ker ni drugih ponudnikov, po zakonu pa si mora občina priskrbeti 
zbiratelja odpadkov. G. Jožeta Pečjaka je zanimalo, za kakšne vrste odpadkov bi CeROD poskrbel. 
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Župan je pojasnil, da gre trenutno za zbiranje in predelavo komunalnih, kosovnih in ostalih nevarnih 
odpadkov, naslednje leto pa bi predvidoma uvedli tudi mehansko predelavo odpadov. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe 
predelave in odlaganja ostalih komunalnih odpadkov za CeROD d.o.o. Novo mesto. Glasovalo je 14 
članov, 13 jih je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in odlaganja ostalih komunalnih odpadkov za 

CeROD d.o.o. Novo mesto. 
 
 
K točki 4: Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o realizaciji Proračuna v prvem polletju 
2008 
Pri tej točki ni bilo razprav. Župan je zaključil, da se je občinski svet seznanil s Poročilom o realizaciji 
Proračuna Občine Žužemberk v prvem polletju. 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk 
za leto 2008 – rebalans 2 
Župan je pojasnil da je bil rebalans 2 že napovedan, ker občina pričakuje Evropska sredstva. Odbor za 
okolje in prostor, odbor za družbene dejavnosti in odbor za gospodarstvo so mnenja, da se rebalans 2 
potrdi. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, če je občina denar, namenjen vračilu vlaganj v javno 
telefonijo, že dobila. Župan je pojasnil, da denarja še ni. Denar naj bi se razdelil predvidoma tako, da 
bi ga pol vrnila občanom, pol pa bi ga obdržala občina in z njim financirala razvoj občine, vendar bi se 
o tem pogovarjali na občinskem svetu, kjer bi sprejeli tudi sklep, koliko denarja bo za kaj namenjeno. 
G. Zupančič je bil mnenja, da se ves denar razdeli občanom, kateri so vlagali v telefonijo. Mag. Jelko 
Mrvar je zanimalo zakaj je prišlo do zmanjšanja sredstev pri programu za šport. Odgovoril ji je g. 
Darko Pucelj, da je bil račun iz Agencije za šport nižji kot so ga pričakovali, zato je namenjen znesek 
nižji. G. Jože Zupančič je imel tudi nekaj vprašanj glede tako imenovane OIC Sejmišče in šolskih 
prevozih. Na vprašanja mu je odgovarjal župan. Direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc je 
pojasnil, da je v rebalansu 2 prišlo do spremembe, kjer se iz konta za kulturo vzame 1.200 EUR in se 
jih prestavi na novi konto. V skupnem seštevku pa ni sprememb. G. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, 
zakaj se nekatere investicije, katere so bile predvidene v letošnjem letu prestavile v naslednje leto. 
Župan mu je zatrdil, da se bojo investicije izvršile v naslednjem letu. 
 
Župan je podal na glasovanje odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Žužemberk – rebalans 2. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

odlok 
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk 

za leto 2008 – rebalans 2 
 

 
K točki 6: Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ 
Žužemberk v šolskem letu 2008/2009 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je pojasnil, da so na odboru predlagali, da bi 
na občinskem svetu sprejeli sklep, po katerem bi občina v celoti financirala voznika, ostale delavce pa 
50 %. Mag. Jelka Mrvar se s predlaganim sklepom ni strinjala, saj naj bi bili novi delavci nujno 
potrebni, tudi za varstvo vozačev. G. Jožeta Jenkoleta so zanimali podatki glede prevozov, koliko 
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učencev se vozi, koliko kilometrov naredijo prevozniki in kdo to financira. Mag. Jelka Mrvar mu je 
odgovorila, da so vsi podatki glede prevozov pri g. Darku Puclju, članu občinske uprave. G. Jože 
Pečjak je pojasnil, da razume, da se cene dvigujejo, vendar se višina sredstev določi na začetku pri 
izdelavi proračuna in to ni bilo predvideno.  
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ 
Žužemberk v šolskem letu 2008/2009. Glasovalo je 14 članov, 9 jih je bilo za, 1 proti in 4 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ Žužemberk 

v šolskem letu 2008/2009. 
 
Kljub temu, da je bil sklep že sprejet je mag. Jelko Mrvar zanimalo, kaj bo z varstvom vozačev, če za 

varstvo ne bo dodatne zaposlotve. G. Jože Zupančič je trdil, da je rebalans, katerega so ga pri prejšnji 
točki sprejeli zakon in se ga je treba držati. S strani svetnikov je bil podan tudi predlog, da bi učiteljice 
opravljale nadurno delo in s tem zapolnile manjkajoči kader. Župan je svetnike opomnil, da je sklep že 
sprejet in nadaljevanje razprave prekinil. 
 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ 
Prevole v šolskem letu 2008/2009 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je pojasnil, da so na odboru ravno tako 
predlagali, da bi na občinskem svetu sprejeli sklep, po katerem bi občina v celoti financirala voznika, 
ostale delavce pa 50 %. Ga. Marija Breceljnik se ni strinjal s predlaganim sklepom in pojasnila, da 
mora šola kriti vse stroške vzdrževanja kombija, učitelji pa ne morejo istočasno paziti otroke in pisati 
priprave. G. Milan Ivkovič se je strinjal s predlaganim sklepom in opomnil, da se moramo vsi 
odrekati, da smo uspešni. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ 
Prevole v šolskem letu 2008/2009. Glasovalo je 14 članov, 11 jih je bilo za, in 3 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel  

sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ Prevole 

v šolskem letu 2008/2009. 
 

 
K točki 8: Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu župana za potrjevanje investicijske 
dokumentacije za projekt "Suhokranjski vodovod" 
Z razpravo je začel župan. Pojasnil je Da je DIIP že potrjen. Predsednik odbora za okolje in prostor g. 
Jože Papež je predlagal, da se sklep sprejme. Razpravo je nadaljeval g. Jože Zupančič in izrazil 
nestrinjanje ter predlagal ustanovitev komisije, v kateri bi sodeloval tudi sam. Z njim se je strinjal tudi 
g. Jože Jenkole, saj naj bi bil to velik projekt, za katerega bi bilo potrebno ustanoviti komisijo. G. 
Dušan Papež je menil, da je nekatere zadeve potrebno sprejeti čez noč in da je potrebno sklep sprejeti 
kompromisno. G. Jože Papež je pozval svetnike naj ne zavirajo projekte, ker jih je potrebno izpeljati 
hitro, ker lahko "padejo v vodo". 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o pooblastilu župana za potrjevanje investicijske 
dokumentacije za projekt "Suhokranjski vodovod". Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 proti. 
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Občinski svet je sprejel 
sklep 

o pooblastilu župana za potrjevanje investicijske dokumentacije 
za projekt 'Suhokranjski vodovod'. 

 
 
K točki 9: Seznanitev občinskega sveta z zapisnikom Zbora občanov za območje naselja Dvor in 
Jama pri Dvoru 
Z razpravo je začel g. Jože Jenkole, ker je menil da je zapisnik le seznanitev, ker ni overjen. G. Vlado 
Kostevc, direktor občinske uprave, je pojasnil, da zapisnik še ni potrjen, ker ni podpisan s strani 
overovateljev. Sklican bo še en zbor občanov, vendar g. Goričar na občino še ni ppsredoval nobenih 
novih podatkov. Zapisnik je bil posredovan overiteljem, vendar do seje Občinskega sveta še ni bilo 
povratne informacije. 
 
 
K točki 10: Obravnava in sprejem sklepa o soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Jože Pečjak je podal predlog za sprejem sklepa. Razprave 
ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o soglasja k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu. 
 
 
K točki 11: Obravnava in sprejem sklepa o sofinanciranju programa zasebnega konservatorija 
za glasbo v dislociranem oddelku v Žužemberku 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti je podal predlog za sprejem sklepa. Mag. Jelka Mrvar je 
pojasnila, da so cene, katere se zaračunavajo učencem glasbene šole 5 EUR nižje kot drugod, ker 
Osnovna šola Žužemberk, glasbeni šoli ne zaračunava najemnine. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o sofinanciranju programa zasebnega konservatorija za 
glasbo v dislociranem oddelku v Žužemberku. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o sofinanciranju programa zasebnega konservatorija za glasbo 

v dislociranem oddelku v Žužemberku. 
 
K točki 12: Obravnava in sprejem sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko in vodovodno 
omrežje 
Župan je pojasnil, da bi bil v tem primeru upravljavec Komunala Novo mesto, d.o.o., prispevki 
krajanov pa naj bi bili 30 – 40 % nižji, kot v ostalih občinah, do sprememb v višini cene pa ne bi 
prišlo. G. Jože Zupančič je bil mnenja, da bi se tako prispevki povišali. G. Marjan Romih je bil 
mnenja, da bi za odvoz iz privatne greznice odšteli mesečno ravno toliko denarja, kot bi plačevali 
kanalizacijo. 
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Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko in vodovodno 
omrežje. Glasovalo je 14 članov, 13 članov je bilo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o ceni priključnine na kanalizacijsko 

in vodovodno omrežje. 
 
 
K točki 13: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
G. Jože Pečjak je naznanil, da imajo v Šmihelu novo kulturno-športno društvo. Predlagal pa je pločnik 
po tako imenovanem Smrtnem hribu. Župan se je strinjal s predlogom in predlagal da se dogovorijo o 
lastništvu. 
G. Jože Jenkole je zaprosil za zapisnike med Športnim društvom Fužina-Dvor in Občino Žužemberk. 
G. Jožeta Pečjaka je zanimalo dogajanje v zvezi z opornim zidom na Žvirčah. 
G. Jože Zupančič je predlagal popravilo cest, poškodovanih ob neurju in zahteval, da župan, zadevo z 
opornim zidom, poda prijavo na policijo. Predlagal pa je tudi zbor krajanov v Žužemberku in boljše 
obveščaje javnosti o času občinskih svetov. 
Župan je pojasnil,da je s to zadevo seznanjen odvetnik Borut Škerlj, ki zadevo rešuje v imenu občine 
in bo pripravil tudi odgovor. 
V razpravi je sodelovala tudi ga. Marija Breceljnik, katera je opisala dogajanja v Krajevni skupnosti 
Hinje, v času ko se je spor zaradi opornega zidu začel. 
G. Jožeta Iskra je zanimalo, kdaj bo zbor krajanov v Ajdovcu in prosil, če se lahko izvede pred 
sprejemom proračuna. 
Z g. Iskro sta se strinjala tudi mag. Jelka Mrvar in g. Jože Šteingel, katerega je zanimala postavitev 
opozorilnih in označevalnih tabel ter javne razsvetljave na območju Ajdovca. 
G. Milan Ivkovič je izrazil mnenja, da naj imajo pri zborih krajanov besedo tudi navzoči svetniki. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15. uri. 
 
Žužemberk, 24. 9. 2008 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat               Vlado Kostevc                  Franc Škufca 


