OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
18. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 9. 4. 2009, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.
Sejo je sklical župan, g. Franc Škufca.
Prisotni: ga. Malči Klemen, 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.
Opravičeno odsoten: g. Marko Zajec.
Ostali prisotni: g. Franc Grum, ga. Marjana Muren, g. Jure Muren,ga. Bronislava Repar, g. Jože
Smolič, g. Emil Glavič, g. Tone Slak – občani. G. Slavko Mirtič – novinar. G. Jože Preskar načelnik Upravne enote Novo mesto in ga. Milena Kramar Zupan - direktorica Zdravstvenega
doma Novo meto. G. Vlado Kostevc in g. Darko Pucelj – občinska uprava. G. Franc Škufca –
župan. Tanja Hrovat – zapisnikarica.
Župan je na začetku pozdravil vse prisotne člane Občinskega sveta in prav tako ostale prisotne
na seji. Po pozdravu je podal v razpravo dnevni red. Za besedo je prosil g. Jože Zupančič, ki je
opozoril na nezakonitost v Občinskem svetu od decembra lanskega leta, ko je g. Marjan Romih
podal odstopno izjavo iz občinskega sveta. Pozval je, naj se upoštevajo zakoni in ne prijateljske
veze ter poudaril, naj se upošteva 30. člen Zakona o lokalnih volitvah, drugače bo potrebno
sprožiti upravni postopek na Upravnem sodišču. G. Zupančič je poudaril tudi, da se v Občinskem
svetu sprejema vse več nezakonitosti, kot je sprejem proračuna na prejšnji seji, za kar je
pričakoval pojasnilo župana. G. Marjan Romih mu je odgovarjal, da bo odstopil, ko ga bojo
razrešili. Župan je odgovarjal, da piše v Zakonu o lokalnih volitvah, da je po odstopu potreben
ugotovitveni sklep. O tem se je govorilo že na prejšnji seji, zato je predlagal, da pustijo te stvari
v reševanje komisiji. Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, kdaj lahko pričakujejo pravno mnenje.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, g. Dušan Papež je povedal, da so zaprosili za
pravno mnenje, za katerega ne ve, kdaj ga bojo dobili. Komisija ne upa sama sprejemati zakone
in tako sprejeti nekaj protizakonitega, zato čakajo na pravno mnenje, s katerim bojo seznanili
Občinski svet takoj, ko ga dobijo. Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo tudi, zakaj je bilo potrebno
pravno mnenje, ker se mu zadeva ne zdi sporna. G. Dušan Papež mu je odgovarjal, da so se o
tem pogovarjali že prejšnjo sejo, zato ne bi še enkrat odpiral razprave. Mogoče se njemu ne zdi
nič spornega, ostalim članom pa se zdi. Predlagal je, da nadaljujejo sejo. G. Jožeta Iskra je
zanimalo, zakaj na dnevnem redu ni operativnega plana Suhokranjskega vodovoda, za katerega
je pisno prosil na prejšnji seji, da se ga obravnava na tej seji. Župan je pojasnil, da ni prišlo do
sestanka med ostalimi sodelujočimi občinami, sama Občina Žužemberk pa ne more sprejemati
plana. Tudi sam je izrazil željo, da bi do tega že prišlo.
Župan je podal na glasovanje sprejem dnevnega reda 18. seje. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je
bilo za in 2 vzdržana.
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila z Inventurnim poročilom ZD Novo mesto za leto
2008
3. Obravnava in sprejem Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2009
4. Obravnava in sprejem sklepa o izplačilu delovne uspešnosti direktorici ZD Novo mesto

5.
6.
7.
8.

Obravnava in sprejem sklepa o delovnem času Krajevnega urada Hinje
Obravnava predloga Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008
Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Razno

K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje
Župan je podal v razpravo zapisnik prejšnje seje.
Mag. Jelka Mrvar je popravila konec odstavka 13. točke, ravno tako zadnji odstavek 15. točke.
Opozorila je na nepravilne zapise njenih besed in hkrati povedala, kako je bilo rečeno na prejšnji
seji. G. Jože Papež je predlagal, da se zapisnik popravi, če je prišlo do napak, čeprav smatra, da
tako ni bilo rečeno. Mag. Jože Jenkole je predlagal, da se popravi zadnji stavek, prvega odstavka,
prve točke v zadevi Ajpes-a. Pri drugi točki, je povedal, da je drugi odstavek pomanjkljiv in
prosil za dopolnitev. G. Jože Papež je odgovarjal mag. Jožetu Jenkoletu glede Ajpes-a. Povedal
je, da je na zadnji seji rekel, da ni točno dokazano, kar je govoril g. Jože Zupančič. Potekala je
razprava o načinu zapisa zapisnika. Župan se je strinjal z zahtevkom po spremembi izražanja v
zapisnikih, ni pa se strinjal s popravkom zapisnika. Povedal je tudi, da lahko člani sveta pridejo
poslušat magnetograme sej in tako ugotavljajo, kaj je bilo resnično izrečeno.
Župan je podal na glasovanje zapisnik prejšnje seje s predlogom popravka mag. Jelke Mrvar in
ostalimi popravki, s tem, da se zapisnik ne popravlja. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in
2 prti.
Občinski svet je sprejel
Zapisnik 17. seje Občinskega sveta.
K točki 2: Obravnava in sprejem Letnega poročila z Inventurnim poročilom ZD Novo
mesto za leto 2008
Župan je povedal, da je Nadzorni odbor poročila že obravnaval. Zatem je prosil direktorico ZD
Novo mesto, ga. Mileno Kramar Zupan, da še ona v nekaj stavkih predstavi poročila, katera so
dobili člani sveta v gradivu. Ga. Milena Kramar Zupan ja kratko predstavila poročila in hkrati
tudi Poslovni načrt za leto 2009.
Župan je podal točko v razpravo.
Mag. Jelka Mrvar je izrazila zadovoljstvo k zobozdravstvenemu programu za otroke in željo, da
bi se priključilo še več otrok. Manila je, da je bil skrajni čas za zobozdravnika za otroke, ki dela
samo v Žužemberku. Ravno tako je izrazil zadovoljstvo z delom novega zobozdravnika,
predvsem pa za dostopnost, g. Jože Papež. Izrazil je tudi željo, da bi ta zobozdravnik še naprej
opravljal svoje delo v Občini Žužemberk. Zadovoljstvo je izrazil tudi župan in hkrati prosil, da bi
ta zobozdravnik ostal v Občini Žužemberk. G. Jože Papež je predlagal, da se v zapisnik zapiše,
da je želja tako župana, kot občinskih svetnikov in ostalih občanov, da ta zobozdravnik še naprej
opravlja delo v Občini Žužemberk. Direktorica ZD je obljubila, da bo zobozdravnik ostal, razen,
če bo hotel sam oditi. Povedala je tudi, da ne bi smelo več priti do zaprtja ambulante.
Župan je podal na glasovanje sprejem Letnega poročila z Inventurnim poročilom ZD Novo
mesto za leto 2008. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za.
Občinski svet je sprejel
Letno poročilo z Inventurnim poročilom
ZD Novo mesto za leto 2008
K točki 3: Obravnava in sprejem Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2009
Župan je podal točko v razpravo.

G. Jože Zupančič je povedal, da je iz strani občanov slišal, sam pa tega ni preveril, da je na
zdravstveni postaji v Žužemberku tabla nepremičninskega podjetja, ki ima tam svoj sedež. Prosil
je ga. direktorico, za pojasnilo. Ga. Milena Kramar Zupan je pojasnila, da teh podatkov nima, bo
pa preverila naslednji dan. Tudi župan je povedal, da o tem nima podatkov. G. Milan Ivkovič je
predlagal, da se to takoj preveri. G. Jože Papež je predlagal, da to preveri inšpekcijska oz.
redarska služba, ki opravlja delo na območju občine. Na ponovno prošnjo g. Milana Ivkoviča, da
se to takoj preveri, je direktorica ZD obljubila, da bo to sama takoj po seji preverila.
Župan je podal na glasovanje sprejem Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2009.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za.
Občinski svet je sprejel
Poslovni načrt ZD Novo mesto
za leto 2009.
K točki 4: Obravnava in sprejem sklepa o izplačilu delovne uspešnosti direktorici ZD Novo
mesto
Župan je pojasnil, da je bila ta točka obravnavana tudi na svetu zavoda, saj je ZD posloval v
drugačnih številkah kot prejšnja leta. Svet zavoda je to točko podprl in tudi on predlaga, da se
sklep sprejme.
Župan je podal točko v razpravo.
Mag. Jože Jenkole je povedal, da mu je všeč pozitivno poslovanje, vendar je sam proti sprejemu
sklepa, zaradi recesije. Izrazil je začudenje ostalim svetnikom, ki so na prejšnji seji varčevali pri
sredstvih za športna društva, pri tej točki pa ni pripomb glede nagrade. Pozval je k boljšemu
gospodarjenju. Ga. Milena Kramar Zupan je povedala, da se je enkrat že odpovedala nagradi ter,
da Občinski svet da samo soglasje. Glavno besedo pa ima pri tem Ministrstvo za zdravje, katero
bo tudi določilo višino nagrade. G. Jože Papež je menil, da so poročila, osnutki in pozitivno
poslovanje zelo uspešni. Zato se je strinjal s predlagano nagrado. Izrazil pa je tudi željo za posluh
za Zdravstveno postajo Žužemberk, da bo v prihodnosti poskrbljeno, kot je do sedaj. Strinjala se
ja tudi ga. Marija Ban, katera je opazila napredek v ZD v Novem mestu, kot napredek v
Zdravstveni postaji Žužemberk. G. Marjan Romih je ravno tako pohvalil delo direktorice ZD
Novo mesto. G. Dušan Papež je pojasnil ostalim članom sveta, da se ta nagrada ne bo izplačala iz
proračuna Občine Žužemberk. G. Jože Zupančič je povedal, da razume, da ne gre nagrada iz
proračuna občine, vendar razume, da gre iz državnega proračuna, v katerega vsi prispevajo.
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o izplačilu delovne uspešnosti direktorici ZD Novo
mesto. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep
o izplačilu delovne uspešnosti direktorici ZD Novo mesto.
Po tej točki, se je ga. Milena Kramar Zupan poslovila in zaželela veliko uspehov. Preveriti je šla
na ZP Žužemberk, če je res nameščena tabla za nepremičninsko podjetje. Po pregledu je
ugotovila, da na ZP ni nameščene nobene table.
K točki 5: Obravnava in sprejem sklepa o delovnem času Krajevnega urada Hinje
Predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je povedal, da so na odboru, na katerem je bila
prisotna tudi ga. Lakner sklenili, da se Krajevni urad v Hinjah ne ukine, vendar se zmanjša
delavni čas. Pojasnil je, da mora Krajevni urad ostati v Hinjah, ker so ostali uradi preveč
oddaljeni, zato nekateri prebivalci ne bi imeli možnosti obiskati teh uradov. Župan je pojasnil, da

je predlog že potrjen iz strani načelnika Upravne enote Novo mesto in dal besedo načelniku g.
Jožetu Preskarju, da pojasni delovanje Upravne enote in Krajevnih uradov. Ga Marija Ban se je
strinjala s podanim predlogom in pojasnila stališče delavke in strank Krajevnega urada v Hinjah,
ko je delala še ona. G. Jože Papež se je zahvalil g. Preskarju, ker je potrdil nadaljevanje
poslovanja v Krajevnem uradu Hinje. Zahvalil se je tudi ga. Mariji Ban, ki je vedno delala za
občane po vseh svojih močeh. Prosil pa je g. Preskarja, da bi zmanjšali stroške za čiščenje
Krajevnega urada v Hinjah. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo ali bo občina stopila v pogodbeno
razmerje, zaradi najema prostora, za Krajevni urad v Hinjah. Župan mu je odgovoril, da je prišlo
do dogovora s KZ Trebnje, da ne bo potrebno plačevati najemnine in tako ne stopi v pogodbeno
razmerje. G. Jože Papež je prosil, da se javno objavi nov delovni čas.
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o delovnem času Krajevnega urada Hinje.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za.
Občinski svet je sprejel
sklep
o delovnem času Krajevnega urada Hinje.
Načelnik Upravne enote Novo mesto, g. Jože Preskar, je po tej točki zaželel veliko uspehov in
zapustil sejo.
K točki 6: Obravnava predloga Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 2008
Župan je pojasnil, da bo potrebno Zaključni račun proračuna obravnavati še na odborih. Sprejem
zaključnega računa pa bo na eni izmed prihodnjih sej. Prosil je go. Mojco Klobučar za kratko
pojasnilo. Nekaj pojasnil je podal tudi g. Vlado Kostevc.
G. Jože Zupančič je povedal, da je višek v proračunu denar namenjen vračanju v javno
telekomunikacijsko omrežje, kateri bi moral bit že razdeljen. Zanimalo ga je, zakaj se denar
namenjen obrtno-industrijskim conam ni porabil. Opomnil je, da se preveč sredstev porabi za
županske in podžupanske plače ter za protokolarne dogodke. Prav tako je menil, da se porabi
preveč sredstev za Suhokranjske poti, za plače in materialne stroške delavk skupnih občinskih
uprav ter za vzdrževanje in popravila vozil. Prosil je za več informacij pri postavki Drugi
operativni odhodki. Povedal je, da hoče podatke komu in koliko so bila namenjena sredstva iz
področja kmetijstva. Hotel je tudi podatke glede urejanja gozdnih cest. Ugotavljal je, da je veliko
denarja namenjeno v idejne zasnove in študije projektov. Poudaril je, da gre preveč sredstev za
področje javne razsvetljave. Nepotreben strošek je tudi prednovoletno srečanje obrtnikov.
Zanimale so ga tudi aktivnosti namenjene iz sredstev Pospeševanje podjetništva. Opozoril je, da
nekdo služi veliko denarja, na račun, ki je namenjen projektu »Leader«. Prosil je pojasnilo, za
kaj je šel denar namenjen promociji občine. Zanimalo ga je, zakaj ni prišlo do realizacije pri
nekaterih področjih, denar pa je bil za to namenjen. Zanimalo ga je tudi, kaj pomeni pomoč
srednjemu šolstvu. Župan mu je odgovarjal, da nekatere zadeve ni pravilno razumel, zato je
poudaril, da lahko za podrobnejše informacije pride na občino, kjer jih bo dobil. G. Dušan Papež
je dal pobudo, da bi morali znesek v proračunu povečali. Predvsem pri projektih, katere bi lahko
sofinancirali tudi iz Evropskih sredstev, kot je Suhokranjski vodovod. Poudaril je, da bi bilo
potrebno več izobraževanj za podjetnike in kmete. G. Vlado Kostevc je povedal, da so bili
razpisi za podjetnike in kmete poslani po elektronski pošti. Kar pa se tiče Suhokranjskega
vodovoda pa je v pripravi 2. faza, to je projektna in investicijska dokumentacija. Pojavljajo pa se
težave pri sofinanciranju ostalih občin. G. Jože Papež je povedal, da je bilo kmetom poslano
glasilo z razpisi in ostalimi podatki iz strani Kmetijsko pospeševalne službe. Kmete pa se ne da
prisiliti, da se javljajo na razpise. Predlagal je, da se v občinskem glasilu objavi, da se kmetje za
pomoč lahko obrnejo na Kmetijsko pospeševalno službo v Straži. G. Dušan Papež je menil, da ni
dovolj, da se občane o razpisih obvešča zgolj po elektronski pošti. Predlagal je več sestankov in

posvetovanj, na katerih bi osebe, ki so za to usposobljene, ljudi obveščali. G. Jože Zupančič je
menil, da se občani vse manj ukvarjajo s kmetijstvom.
Župan je podal na glasovanje predloga Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 2008. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 proti.
Občinski svet je sprejel
predloga
Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk
za leto 2008.
K točki 7: Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo ali je župan posredoval zahtevano pisno pojasnilo Nadzornemu
odboru in ali je občinski proračun zagotovil povrnitev sredstev v zadevi pokabljitev daljnovoda.
Če pojasnila še ni posredoval, ga zanima kdaj ga lahko pričakuje. Zahteva pisni odgovor do
naslednje seje, ki bo posredovan vsem članom Občinskega sveta. Zahteval je tudi vse odgovore
na vprašanja postavljena na prejšnji seji. Zahteval je, da se zapisniki pišejo točno po
magnetogramu, ker prihaja do ignoriranja nekaterih članov sveta. Župan je odgovarjal, da je bilo
pojasnilo posredovano Nadzornemu odboru. Na vprašanja zastavljena na prejšnji seji, bo dobil
odgovor v pisni obliki. Ni pa se strinjal z izjavo o ignoriranju članov sveta.
G. Jožeta Pečjaka je zanimala cesta Beli graben do konca občine. Župan mi je odgovarjal, da
točnih podatkov nima, ker to zadevo vodi Direkcija za ceste. Naj pa bi se ta zadeva reševala v
tekočem in naslednjem letu.
Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, koliko sredstev je bilo porabljeno v prejšnjem letu za
gasilstvo in kako je bilo razporejeno po društvih, koliko je bilo namenjeno za zavarovanje oseb
in koliko za izobraževanje ter koliko je bilo neporabljenih sredstev. Zanimalo ga je, kdaj bo
lahko poslušal magnetogram 13., 17. in 18. seje. Ta vprašanja je oddal tudi v pisni obliki.
Zanimalo ga je, kaj v proračunu pomeni Prihodki od prodaje osnovnih sredstev. Zanimalo ga je
tudi, če podžupana uspešno opravljata svoje delo in če se je stanje kaj spremenilo. Zanimalo ga
je še, zakaj niso vsa društva predstavljena na občinski spletni strani. G. Vlado Kostevc mu je
odgovoril, naj predstavniki društev pošljejo naslov spletne strani na uradni naslov Občine
Žužemberk. Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo tudi, ali obstaja kakšen ključ, po katerem se
napiše vabilo za sejo Občinskega sveta, ker je na vsaki seji različno število točk dnevnega reda.
Župan mu je pojasnil, da je dolžan vsaj štirikrat sklicati sejo Občinskega sveta. Sejo skliče takrat,
ko je pripravljeno gradivo za več točk. Mag. Jože Jenkole je povprašal, če so se pozanimali za
pravno mnenje k njegovi odstopni izjavi, katero je podal na prejšnji seji. G. Dušan Papež mu je
odgovarjal, da pisne odstopne izjave še ni prejel, zato jo ne morejo obravnavati. Mag. Jože
Jenkole je povedal, da pisne odstopne izjave še ni podal.
G. Jože Šteingel je povedal, da vodi evidenco dela, ki ga opravlja kot podžupan in bo pokazal
koliko in kaj je naredil za občino.
G. Jože Papež je povedal, da bo njegovo podžupansko delo lahko ocenil samo župan ali pa
direktor Občinske uprave.
G. Dušan Papež je povedal, da so člani sveta iz različnih koncev Občine Žužemberk, zato od njih
pričakuje, da vsak član sveta poskrbi za razvoj svojega kraja po najboljših močeh.
G. Milan Ivkovič je imel vprašanje glede mosta v Drašči vasi, Tomaževega mostu in mostu v
Žužemberku. Župan mu je odgovoril, da pričakuje po poletju dokončano projektno
dokumentacijo za most v Drašči vasi. Pri obnovi bo sodelovala tudi Občina Ivančna Gorica. Za
Žužemberški most je pripravljena idejna zasnova, na kateri se pripravlja razpis za projektno
dokumentacijo. Upa, da bosta v letošnjem letu pripravljena projektna dokumentacija in gradbeno
dovoljenje, v naslednjem letu pa sama izgradnja. Obnova mostu bo sofinancirana tudi iz
Evropskih sredstev. Za Tomažev most pa je trenutno narejena samo idejna zasnova, ker hoče
Zavod za varstvo kulturne dediščine uveljavljati določene pogoje, da bo most tudi v naprej v
celoti lesen. Za njega tudi ni še opredeljenega denarja v proračunu.

Ko je g. Jože Zupančič začel razpravo o izgubi denarja, so g. Milan Ivkovič, g. Jože Papež, g.
Jože Šteingel, g. Marjan Romih in g. Jože Pečjak ob 21.10 uri zapustili sejo Občinskega sveta.
G. Jože Iskra je imel vprašanje glede zapisnikov zborov krajanov. Povedal je, da se bo na
območju Ajdovca izvedla čistilna akcija okolja, zato ga je zanimalo ali bi občina lahko
prispevala vreče za smeti in rokavice ali si morajo to priskrbeti sami. Župan je obljubil, da bo
priskrbel vreče za smeti. Predlagal je tudi, da se pospeši izgradnja Suhokranjskega vodovoda, da
se čim prej naredi operativni plan in se zadeva dokončno izpelje. Župan je povedal da je 1. faza
izgradnje Suhokranjskega vodovoda izvedena, sedaj pa se dela na 2. fazi izgradnje.
Mag. Jelka Mrvar je povedala, da je bila v OŠ Žužemberk uspešno izvedena krvodajalska akcija,
naslednja pa bo v avgusta. Povedala je tudi, da je bila v marcu izvedeno državno tekmovanje v
nočni orientaciji po Suhi krajini. 250 učencev iz Slovenije in Hrvaške je reševalo naloge v
učilnicah, prenočevali pa so v telovadnici šole. Povedala je, da RIC organizira izobraževalni
tečaj računalništva za kmečke žene. Poudarila je, da je visok vpis otrok v vrtec. Seznanila je
člane sveta tudi, da so izolirali telovadnico, kar je bilo nujno potrebno in računa na finančno
pomoč občine.
G. Jože Zupančič je pozval člane sveta, naj si preberejo etični kodeks, zaradi predčasnega
odhoda iz seje.
G. Jože Iskra je povedal, da ni prav, da se obsoja člane sveta, ker so zapustili sejo, saj je to
odločitev posameznika.
K točki 8: Razno
Pri tej točki ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri .
Žužemberk, 9. 4. 2009
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Tanja Hrovat l.r.
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