
1 

OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

17. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 5. 3. 2009, ob 17.30 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. Jelka Mrvar, mag. Jože Jenkole, g. Milan 
Ivkovič, g. Jože Štaingel, g. Jože Pečjak, g. Dušan Papež, g. Jože Iskra, g. Marjan Romih. 
 
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, g. Franc Grum, ga. Marjana Murn, g. Jure 
Murn, ga. Bronislava Repar, g. Emil Glavič, g. Tone Slak: občani. g. Drago Rustja, g. Slavko 
Mirtič: novinarja. ga. Cecilija Kastelic – predsednica NO, ga. Brigita Kalčič – predstojnica 
medobčinskega inšpektorata in redarstva, g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Darko 
Pucelj: občinska uprava, g. Franc Škufca – župan in gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica. 
 
Župan je pred začetkom obravnave dnevnega reda predlagal, da bi Občinski svet obravnaval 
še eno točko. Tako bi se 14. točka imenovala Obravnava predloga poravnave v zadevi oporni 
zid v Žvirčah (Rudolf Kastelic). Zadnji točki, pa bi se prestavili naprej. 
Župan je podal na glasovanje potrditev dnevnega reda z dopolnitvijo. Glasovalo je 15 članov, 
vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Seznanitev občinskega sveta o postopkih potrditve mandata novemu članu občinskega 

sveta 
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov v Svet OŠ Prevole 
4. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev pogojev in meril za vrednotenje in izbor 

letnih programov športa v Občini Žužemberk 
5. Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2009 
6. Obravnava in sprejem letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2009 
7. Obravnava in sprejem sklepa o odtujitvi nepremičnin v območju Zazidalnega načrta 

servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru in o izvedbi vseh nadaljnjih ravnanj v postopku 
prodaje 

8. Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o nadzoru nadzornega odbora za leto 2007 
9. Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o zaključnem računu za leto 2007 
10. Seznanitev občinskega sveta s Planom dela nadzornega odbora za leto 2009 
11. Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o delovanju medobčinskega inšpektorata in 

redarstva za področje Občine Žužemberk za leto 2008 
12. Seznanitev občinskega sveta z mnenji komisije za statut in poslovnik občinskega sveta 
13. Ocenjevanje dela ravnateljic OŠ Prevole in OŠ Žužemberk 
14. Obravnava predloga poravnave v zadevi oporni zid v Žvirčah (Rudolf Kastelic) 
15. Vprašanja in pobude  
16. Razno 
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K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podla v razpravo zapisnik 16. seje občinskega sveta. G. Jože Zupančič je poudaril, 
da je zapisnik 16. seje pomanjkljivo zapisan. Člane sveta je tudi seznanil, da je zahteval 
uradno tolmačenje s čim se AJPES ukvarja in kakšne pristojnosti ima. G. Jože Papež je 
povprašal g. Jožeta Zupančiča, zakaj je potem potreben AJPES in ga prosil, naj s 
pridobljenimi podatki ne zavaja prisotnih.  
 
Župan je podal na glasovanje sprejem in potrditev zapisnika prejšnje seje. Glasovalo je 15 
članov, 11 jih je bilo za, 1 proti in 3 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

zapisnik 16. seje občinskega sveta 
 
 
K točki 2: Seznanitev občinskega sveta o postopkih potrditve mandata novemu članu 
občinskega sveta 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g. Dušan 
Papež je povedal, da so na seji komisije ugotovili, da so pravno premalo podkovani in so 
zaprosili za pravno mnenje pristojne organe. 
Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, če tako g. Marjan Romih ostane član sveta in na kakšni 
podlagi. Odgovorila sta mu direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc, ki je pojasnil 

postopek imenovanja novega člana in župan Franc Škufca, ki je menil, da ima tudi komisija 

pravico zaprositi za pravno mnenje.  
 
K točki 3: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov v Svet OŠ Prevole 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g. Dušan Papež 
je podal poročilo o sprejetih vlogah in predlaganih članih. Pojasnil je, da so se člani komisije 
odločili, da predlagajo g. Milana Ivkoviča, ga. Jelko Kocjančič in ga. Mojco Papež. 
G. Jože Zupančič je hotel vedeti, kateri so še ostali predlagani člani. Menil je, da ne odloča 
odbor, kdo bo v komisiji, temveč občinski svet. G. Papež je pojasnil, da so odbori zato, da se 
določi predlog, katerega na občinskem svetu potrdijo, ali ne. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o imenovanju članov Sveta OŠ Prevole. 
Glasovalo je15 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju članov v Svet OŠ Prevole 

 
 
K točki 4: Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev pogojev in meril za 
vrednotenje in izbor letnih programov športa v Občini Žužemberk 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Pečjak je menil, da se spremembe 
sprejmejo. 
G. Jožeta Zupančiča so zanimale pomanjkljivosti pri tej točki. Na to mu je odgovarjal g. 
Darko Pucelj iz občinske uprave. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sprememb in dopolnitev pogojev in meril za 
vrednotenje in izbor letnih programov športa v Občini Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 
vseh 15 članov je bilo za.  
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Občinski svet je sprejel 
spremembe in dopolnitev pogojev in meril 

za vrednotenje in izbor letnih programov športa v Občini Žužemberk 
 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 
2009 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Pečjak je poudaril, da se bojo denarni 
tokovi zaradi gospodarske krize zmanjšali, zato so člani odbora sklenili, da se program 
sprejme z 20 % znižanjem sredstev.  
G. Jože Zupančič je menil, da bi morali člani sveta na to misliti že pri sprejetju proračuna. G. 
Jože Papež ga je popravil, da je leto še dolgo in bo potrebno paziti na vseh področjih. Zato je 
predlagal, da se sredstva razdeli polovično, če bo dovolj sredstev, pa bi konec leta izplačali še 
preostanek. Z njim sta se strinjala tudi g. Jože Šteingel in g. Marjan Romih. Mag. Jelka Mrvar 
je bila mnenja, da je področje športa dobro razvito, zato ne bi smeli prepoloviti sredstev. G. 
Dušan Papež je predlagal, da bi predlog še enkrat obravnavali na odboru, da se ne bi 
prenaglili. Direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc je predlagal, da bi naredili razpis 
dvakrat, če bo dovolj sredstev. Mag. Jelka Mrvar je menila, da bo premalo časa za 2 razpisa. 
Mag. Jože Jenkole je podal ustno izjavo za odstop iz odbora. Menil je, da bi morali člani 
odbora zagovarjati sprejete stvari na odboru. G. Darko Pucelj je pojasnil, kako lahko sestavi 
razpis, da ga ne bi bilo potrebno ponavljati. G. Jože Pečjak in g. Jože Papež sta umaknila 
predlagana predloga, če se sprejme predlog g. Darka Puclja. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 
2009, po predlogu G. Darka Puclja. Glasovalo je 15 članov, 13 jih je bilo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

letni program športa 
v Občini Žužemberk za leto 2009 

 
 
K točki 6: Obravnava in sprejem letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za 
leto 2009 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Pečjak je predlagal isto rešitev, kot pri 
prejšnji točki. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za 
leto 2009. Glasovalo je 15 članov, 13 jih je bilo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel  

letni program za kulturo 
v Občini Žužemberk za leto 2009 

 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem sklepa o odtujitvi nepremičnin v območju Zazidalnega 
načrta servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru in o izvedbi vseh nadaljnjih ravnanj v 
postopku prodaje 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, g. Jože Papež je predlagal, da se sklep sprejme.  
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G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, zakaj sprejemajo sklep o odtujitvi in ne o odkupu. Ga. Vida 
Šušterčič mu je pojasnila, da je to zaradi zakonodaje. Zanimala ga je tudi cenitev in lastništvo. 
Poudaril pa je, da ne bi kasneje občina kupovala zemljišča, katera bo prodala. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o odtujitvi nepremičnin v območju Zazidalnega 
načrta servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru in o izvedbi vseh nadaljnjih ravnanj v postopku 
prodaje. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je bilo za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o odtujitvi nepremičnin v območju 

Zazidalnega načrta servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru in 
o izvedbi vseh nadaljnjih ravnanj v postopku prodaje 

 
 
K točki 8: Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o nadzoru nadzornega odbora za 
leto 2007 
G. Jožeta Zupančiča so zanimale zadeve glede pokabljitve daljnovoda, 6. seje nadzornega 
odbora in financiranje asfaltiranja ceste pri tovarni FS. 
Mag. Jožeta Jenkoleta so zanimali podatki glede delovanja osnovnih šol. 
Predsednica nadzornega odbora je pojasnila, da bo na željo dala pisne odgovore. 
 
 
K točki 9: Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o zaključnem računu za leto 2007 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
K točki 10: Seznanitev občinskega sveta s Planom dela nadzornega odbora za leto 2009 
Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimala sejnina nadzornic in vpliv recesije na višino sejnine. Na 
vprašanje mu je odgovarjal direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc. Ga. Marija Ban, pa je 
pohvalila začrtan plan NO. 
 
 
K točki 11: Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o delovanju medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za področje Občine Žužemberk za leto 2009 
Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, koliko je parkirišč v Občini Žužemberk in koliko je 
nadzorovanih. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, kje poteka nadzor. Na vprašanja je 
odgovarjala predstavnica medobčinskega inšpektorata in redarstva ga. Brigita Kalčič. G. Jože 
Papež je predlagal, da se podaljša rok, s katerim bi začeli kaznovati nepravilno parkiranje, do 
naslednjega leta. Podprl ga je tudi g. Jože Šteingel in predlagal preusmeritev delavcev na 
druga parkirišča. Mag. Jelka Mrvar je podprla delovanje inšpektorata in redarstva. G. Marjan 
Romih, pa je poudaril, da je potrebno otroke opozoriti na nepravilno hojo ob cesti. 
 
 
K točki 12: Seznanitev občinskega sveta z mnenji komisije za statut in poslovnik 
Občinskega sveta 
Predsednik Komisije za statut in poslovnik, g. Marjan Romih je povedal, da so bili odgovori 
pisno poslani g. Jožetu Zupančiču in mag. Jožetu Jenkoletu. 
G. Jože Zupančič je zahteval, da se odgovori pošljejo vsem članom sveta. 
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K točki 13: Ocenjevanje dela ravnateljic OŠ Prevole in OŠ Žužemberk 
Župan je podal na glasovanje, da ocenjevanje poteka tajno. Glasovalo je 15 članov, 9 jih je 
bilo za, 3 so bili proti in 3 vzdržani. Člani so sprejeli tajno ocenjevanje. 
G. Dušan Papež je menil, da ne bi bilo potrebno tajno glasovanje. G. Marjan Romih je 
povedal, da ne more ocenjevati dela ravnateljic, ker nama podatkov o njihovem delu. Ga. 
Malči Klemen je menila, da je delo ravnateljic tako vidno, da bi ju lahko ocenili z odlično 
oceno. G. Jože Zupančič je hotel finančne podatke obeh osnovnih šol, saj naj bi bilo veliko 
nepravilnosti. Mag. Jelka Mrvar je pojasnila, da ni računovodskih spornosti, saj so zajeti vsi 

potrebni podatki in tak je način izdelave poslovnega poročila. Poročilo je sestavljeno s 
sodelovanjem s predsednico NO. Ga. Marija Breceljnik je pozvala člane sveta, naj ne 
ocenjujejo na podlagi proračuna, ampak njihovega dela.  
Župan je predlagal, da izvolijo 2 člana komisije za tajno glasovanje, predsednik pa bo on sam. 
Predlagana sta bila g. Jože Zupančič, dobil je 12 glasov in g. Boris Jordan, z 10 glasovi. 
Komisija je bila sestavljena: 

• predsednik - župan g. Franc Škufca 
• komisija - g. Jože Zupančič in g. Boris Jordan 

 
Župan je ob 19.50 uri predlagal 10 minutni odmor. 
 
Seja se je nadaljevala ob 20.00 uri. Člani so izvedli tajno ocenjevanje ravnateljic OŠ. 
Glasovalo je 13 članov, 1 glasovnica je bila neveljavna. 
 
Občinski svet je ocenil ravnateljico Osnovne šole Prevole, ga. Marijo Breceljnik, z oceno 6,53 
(odlično). 
Občinski svet je ocenil ravnateljico Osnovne šole Žužemberk, mag. Jelko Mrvar, z oceno 2,92 
(dobro). 
 
 
K točki 14: Obravnava predloga poravnave v zadevi oporni zid v Žvirčah (Rudolf 
Kastelic) 
Župan je pojasnil, da je g. Kastelic pripravljen občini vrniti del denarja in sam zgraditi oporni 
zid. Zato predlaga poravnavo. 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, g. Jože Papež je predlagal, naj se zadeva zaključi in 
tako podprl poravnavo. 
G. Marjan Romih se je strinjal s poravnavo in poudaril, da je potrebno poravnavo tudi 
notarsko overiti. Ga. Marijo Breceljnik je zanimalo, če je določeno, kakšen oporni zid bo 
moral zgraditi in če ima kakšne obveznosti. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, koliko denarja 
je g. Kastelic že dobil in kakšne so še obveznosti. Hkrati pa je menil, da bi ta denar morali 
vzeti od sredstev za vračanje v telekomunikacijsko omrežje, za območje KS Hinj. Ga Marija 
Breceljnik je menila, da o tem ne morejo govoriti, ker ni prisotnega nikogar od odgovornih za 
to zadevo.  
 
Župan je podal na glasovanje predlog poravnave v zadevi oporni zid v Žvirčah (Rudolf 
Kastelic). Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

poravnavo 
v zadevi oporni zid v Žvirčah (Rudolf Kastelic) 
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K točki 15: Vprašanja in pobude  
G. Jožeta Pečjaka je zanimalo asfaltiranje ceste, most v Drašči vasi in mrliška vežica. 
G. Jože Šteingel je imel vprašanja glede ceste Brezova Reber – Prečna, ceste na Podlipi, javna 
razsvetljava v Velikem Lipovcu in propadajoči objekt v Brezovi Rebri. 
G. Jožeta Papeža je zanimala cesta Ratje – Samotar. 
G. Jožeta Iskra so zanimali zapisniki zadnjih zborov krajanov, vračilo v telekomunikacijsko 
omrežje, asfaltiranje ceste v Srednjem Lipovcu in t.i. Suhokranjski vodovod.  
Ga. Malči Klemen je imela vprašanja glede odkupov delov zemljišč v Stavči vasi in opomnila 
na reševanje prostorskih težav z ureditvijo avtobusne postaje na Dvoru. 
Mag. Jože Jenkole je imel vprašanje glede poslušanja magnetograma 13. seje sveta. Zanimala 
ga je tudi stara lipa v Trebči vasi, spremenjen urnik delovanja knjižnice na Dvoru, odstranjeni 
goli za nogomet na Dvoru, višina evropskih sredstev v letih 2007 in 2008, zapisniki sestankov 
med Nogometnim društvom Fužina Dvor in občino ter kanalizacijsko in vodovodno omrežje. 
Mag. Jelka Mrvar je vsem navzočim, predvsem ostalim občanom povedala, da je ocena, ki jo 
je dobila pri 13. točki zgolj ocena njenega dela kot občinske svetnice in ne ocena šole, šola 

dela še naprej uspešno.   
G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede zadeve Pleš – Lazar, nepravilnostih pri izvajanju 
avtobusnih prevozov podjetja FS d.o.o., subvencioniranje kmetijstva in zahteval javno objavo 
sejnin vseh organov v občini. 
 
 
K točki 16: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
Žužemberk, 5. 3. 2009 
 
 
Zapisnikarica   Direktor občinske uprave          Župan 
Tanja Hrovat l.r.         Vlado Kostevc l.r.    Franc Škufca  l.r. 
 


