OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
19. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 28. 5. 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 Šteingel, g. Jože Pečjak, g.
Dušan Papež, g. Jože Iskra, g. Marko Zajec.
Opravičeno odsoten: g. Marjan Romih.
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 in g. Drago Rustja – novinarja. G. Vlado Kostevc
in g. Darko Pucelj, g. Martin Grčar, ga Jasmina Mirtič, ga. Vida Šušterčič – 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 povedal, da so člani sveta seznanjeni s točkami dnevnega reda. Povedal je tudi, da so dobili
dodatno gradivo, katero predlaga, da se obravnava na tej seji. Mag. Jože Jenkole je povedal, da z
gradivom še ni seznanjen. Župan je pojasnil, da je ta točka bila obravnavana na odboru in jo je zaradi
hitrega postopka potrebno obravnavati že na tej seji. Povedal je, da bo točka pojasnjena v nadaljevanju.
Župan je predlagal, da se sprejme dnevni red z dodatnimi tremi točkami, s katerimi so bili člani
seznanjeni nekoliko pozneje. Predlagal je, da se te tri točke obravnavajo za 7. točko, prej predvidene
točke pa se premaknejo naprej za tri mesta. Župan je podal dnevni red v razpravo. G. Jožeta Zupančiča je
zanimalo ali je ta seja redna ali izredna, saj je v eni izmed točk dnevnega reda zapisano, da je seja izredna.
Izrazil je nezaupanje v občinsko upravo. Župan je podrobneje pojasnil, zakaj je potrebno nujno
obravnavati še tri kasneje predlagane točke v zvezi s širokopasovnim omrežjem elektronskih
komunikacij. G. Jožeta Iskrata je zanimalo, zakaj tudi na tej seji ni točke v zvezi s »Suhokranjskim
vodovodom«. G. Dušan Papež je predlagal, da bi na seji najprej obravnavali točke, za katere so prisotni
poročevalci iz podjetij. Župan se je s tem predlogom strinjal in predlagal, da se 2. in 3. točka prestavijo
pred zadnji dve točki dnevnega reda.
Župan je podal na glasovanje dnevni red s spremenjenim vrstnim redom in dodanimi točkami. Glasovalo
je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 proti.
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk
3. Seznanitev s poročilom Komunale o kakovosti pitne vode v letu 2008 v občini Žužemberk
4. Obravnava Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poslovno poročilo z
revizorskim mnenjem)
5. Obravnava Letnega poročila JP Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poročilo o realizaciji
investicij, obnov ter rekonstrukcij z revizorskim mnenjem)
6. Obravnava in sprejem odloka o razveljavitvi odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij
7. Obravnava in sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter
določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, MokronogTrebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obravnava in sprejem Načrta razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Žužemberk
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja za leti 2009 in 2010
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem za leti 2009 in 2010
Sprejem sklepov o pridobitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk
Sprejem sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk
Obravnava in sprejem soglasja k predlogu cen storitve pomoči na domu
Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinskega sveta
Obravnava sklepa o izdaji pozitivnega mnenja kandidatki za ravnateljico OŠ Prevole
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno

K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje
Župan je podal v razpravo zapisnik prejšnje seje.
G. Jože Zupančič je povedal, da je dobil izpiske iz Ajpes-a, iz katerih je razvidno, da je na sedežu
Zdravstvene postaje Žužemberk, registrirano tudi nepremičninsko podjetje.
Župan je podal na glasovanje zapisnik prejšnje seje. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 jih je bilo za.
Občinski svet je sprejel
zapisnik 18. seje Občinskega sveta.
K točki 2: Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk
Župan je povedal, da je to točko obravnaval Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet. Predlagal je,
da se ta odlok sprejme po skrajšanem postopku.
Župan je podal na glasovanje, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. Glasovalo je 14 članov, 10
jih je bilo za, 2 proti in 2 vzdržana.
Občinski svet je sprejel, da se
Odlok
o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk,
sprejme po skrajšanem postopku.
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jože Papež je predlagal, da se odlok
sprejme, z manjšimi popravki, obravnavanimi na odboru, za cesto Brezova Reber.
Župan je dal besedo predstavnici podjetja AXIS d.o.o., ki se ukvarja s kategorizacijo cest v Občini
Žužemberk. Ta je podrobneje opisala načrte za kategorizacijo cest.
Župan je podal predlog odloka v razpravo.
G. Jože Zupančič je predlagal, da se cesta Žužemberk – Bič prekategorizira v državno cesto. Mag. Jožeta
Jenkoleta je zanimalo, zakaj so nekatere ceste zarisane le delno. G. Martin Grčar mu je pojasnil, da so
nekateri deli cest še v zasebni lasti, zato jih občina ne more kategorizirati.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk. Glasovalo je 14
članov, 12 jih je bilo za in 2 vzdržana.
Občinski svet je sprejel
predlog Odloka
o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje Odlok o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 12
jih je bilo za in 2 proti.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o kategorizaciji cest v Občini Žužemberk.

K točki 3: Seznanitev s poročilom Komunale o kakovosti pitne vode v letu 2008 v občini Žužemberk
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g Jože Papež je povedal, da so to točko
obravnavali na odboru, kjer je bil prisoten tudi g. Jaki, predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o. Prosil ga
je tudi za nekaj več podatkov o kakovosti pitne vode na območju Dolnjega in Gornjega Kota.
S to točko je člane sveta podrobneje seznanil g. Zorko, predstavnik podjetja Komunala Novo mesto,
d.o.o.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
K točki 4: Obravnava Letnega poročila JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poslovno
poročilo z revizorskim mnenjem)
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g Jože Papež je povedal, da so to točko
obravnavali na odboru, kjer je bil prisoten tudi g. Jaki, predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o. Vstavili
so se pri vprašanju, zakaj se izguba povečuje in ne zmanjšuje.
S to točko je člane sveta podrobneje seznanil g. Jaki.
Župan je podal točko v razpravo.
G. Dušan Papež je menil, da so stroški premočno narasli, zato takšnega poročila ne more podpreti.
Potrebno je delati na tem, da se stanje ne bi slabšalo ampak izboljševalo. G. Jože Zupančič je pozval
župana naj pove, kaj se dogaja na Komunali Novo mesto d.o.o., saj je član nadzornega sveta.
G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede na članek, ki je bil objavljen v Dolenjskem listu. Nanašal se je
na komunalne zadeve, bil je intervju z g. Martinom Grčarjem. Navzoče zaposlene iz Komunale Novo
mesto d.o.o. je povprašal, ali je bila kanalizacija v Žužemberku in Praprečah izvedena v skladu s
projektno dokumentacijo. Zanimalo ga je, ali pri izgradnji kanalizacije, cevi ustrezajo potrebnim
standardom. Zanimalo ga je, zakaj jaški ne tesnijo in zakaj se cevi krivijo. Predstavnike Komunale je
povprašal, ali so pripravljeni v upravljanje prevzeti kanalizacijski sistem v Žužemberku, kljub temu, da ni
zgrajena po predpisanih merilih in ne ustreza pravilom. Prosil je za kemijske analize delovanja
kanalizacijskega sistema. Zanimalo ga je, ali bo čistilna naprava prinašala izgubo. Občinski upravi pa je
zastavil vprašanja, kako bojo ukrepali zoper nepravilnosti na kanalizacijskem sistemu. Pozval je župana
in občinsko upravo, naj delajo po zakonu. Župan mu je pojasnil, da se zastavljena vprašanja ne nanašajo
na obravnavano točko. Predlagal je, pisne odgovore.
Župan je podal na glasovanje Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poslovno
poročilo z revizorskim mnenjem). Glasovalo je 14 članov, 8 jih je bilo z,a 1 proti in 5 vzdržanih.
Občinski svet je sprejel
Letno poročilo
JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2008
(Poslovno poročilo z revizorskim mnenjem).
K točki 5: Obravnava Letnega poročila JP Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poročilo o
realizaciji investicij, obnov ter rekonstrukcij z revizorskim mnenjem)
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu Papežu. Ta
je povedal, da so točko obravnavali na odboru, na katerem je bil prisoten tudi g. Jaki.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje Letno poročilo JP Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008 (Poročilo o
realizaciji investicij, obnov ter rekonstrukcij z revizorskim mnenjem). Glasovalo je 14 članov, 8 jih je bilo
za, 1 proti in 5 vzdržanih.
Občinski svet je sprejel
Letno poročilo
JP Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008
(Poročilo o realizaciji investicij, obnov ter rekonstrukcij z revizorskim mnenjem).

K točki 6: Obravnava in sprejem Odloka o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za
javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
Župan je pojasnil, da so odlok enkrat že sprejeli, vendar je bil namenjen projektu, v katerem bi občina
kandidirala samostojno. Predvideni projekt, pa bi se odvijal v povezavi z drugimi občinami, zato so
potrebne spremembe.
Župan je podal na glasovanje, da se točka Obravnava in sprejem Odloka o razveljavitvi Odloka o
ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo
projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, obravnava po skrajšanem
postopku. Glasovalo je 14 članov, 11 jih je bilo za, 2 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel, da se
sprejem Odloka
o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
obravnava po skrajšanem postopku.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. G. Jože Papež je
povedal, da so to točko obravnavali na odboru in pozval člane sveta, da je potrebno čim prej sprejeti ta
odlok, saj lahko zamudijo razpisani rok za sofinanciranje iz drugih virov. Povedal je, da bo zaradi tega
potrebno sklicati tudi kakšno izredno sejo.
Župan je dal besedo predstavniku podjetja Actuma d.o.o., g. Marinšku. Ta je podrobneje opisal projekt.
Župan je podal točko v razpravo. Mag. Jože Jenkole je poudaril, da ni proti razvoju, vendar gradiva za to
točko ni dobil pravočasno, zato bo glasoval proti. G. Jože Iskra je izrazil željo, da bi s takim pristopom
pristopili tudi k izgradnji »Suhokranjskega vodovoda«. G. Jože Papež je še enkrat poudaril, da se mora
odlok sprejeti, drugače projekt ne bo speljan v 18-ih mesecih. Mag. Jože Jenkole je predlagal, da se
naslednji dan skliče izredna seja, saj bi rad pregledal gradivo. G. Vlado Kostevc je pojasnil, da bojo vse
občine podpisovale iste dokumente, razlik med občinami ne bo.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za
javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1
vzdržan.
Občinski svet je sprejel
predlog Odloka
o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Župan je podal na glasovanje Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javnozasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1
vzdržan.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

K točki 7: Obravnava in sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert,
Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk
Župan je podal na glasovanje, da se točka, Obravnava in sprejem Odloka o ugotovitvi javnega interesa za
javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in
vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert,
Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk, obravnavata po skrajšanem postopku. Glasovalo
je 14 članov, 11 jih je bilo za, 2 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel, da se
sprejem Odloka
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
na območju občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk, obravnava
po skrajšanem postopku.
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepov, navedenih v gradivu. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je
bilo, 1 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel predlagane sklepe.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno,
Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
predlog Odloka
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
na območju občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter
določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno,
Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo
ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
na območju občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
K točki 8: Obravnava in sprejem Načrta razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Žužemberk
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje sprejem Načrta razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 vzdržana.

Občinski svet je sprejel
Načrt razvoja
širokopasovnega omrežja v Občini Žužemberk.
K točki 9: Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja za leti 2009 in 2010
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g Jožetu Papežu. Ta je
povedal, da je bila točka obravnavana na odboru in bila soglasno podprta.
Župan je dal besedo tudi ga. Vidi Šušterčič, ki je nekoliko podrobneje opisala letni načrt.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja za leti 2009 in
2010. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je bilo za.
Občinski svet je sprejel
dopolnitev letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja za leti 2009 in 2010.
K točki 10: Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem za leti 2009
in 2010
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g Jožetu Papežu. Ta je
povedal, da je bila točka obravnavana na odboru in bila soglasno podprta.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem
za leti 2009 in 2010. Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
dopolnitev letnega načrta
razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem za leti 2009 in 2010.
K točki 11: Sprejem sklepov o pridobitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk
Župan je podal točko v razpravo. Besedo je dal tudi ga. Vidi Šušterčič, ki je podala še nekaj podatkov.
Mag. Jelko Mrvar je zanimalo, koliko je resnih kandidatov za OIC Sejmišče. Župan je povedal, da so
trenutno 3 resni kandidati.
Župan je podal na glasovanje Sprejem sklepov o pridobitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklepe
o pridobitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk.
K točki 12: Sprejem sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk
Nekaj podrobnosti je povedala ga. Vida Šušterčič.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal sprejem sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk, na glasovanje.
Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklepe
o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk.

K točki 13: Obravnava in sprejem soglasja k predlogu cen storitve pomoči na domu
Župan je prosil predsednika Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožeta Pečjaka za nekaj pojasnil.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje sprejem soglasja k predlogu cen storitve pomoči na domu. Glasovalo je 14
članov, 11 jih je bilo za in 3 vzdržani.
Občinski svet je sprejel
soglasje
k predlogu cen storitve pomoči na domu.
K točki 14: Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinskega
sveta
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja... g. Dušan Papež je pojasnil, da ta
točka nima pravega pomena, glede na to, da je član sveta podal preklic odstopne izjave. Na komisiji so
sprejeli sklep, da mandat članu sveta ni potekel in lahko svojo funkcijo opravlja naprej. Obravnavana je
bila tudi izjava mag. Jožeta Jenkoleta, za odstop iz Odbora za družbene dejavnosti. Dokler ne bo podana
pisna odstopna izjava je zadeva zaključena.
Mag. Jože Jenkole je podal pisno izjavo o odstopu iz Odbora za družbene dejavnosti. G. Jože Zupančič je
očital komisiji nepravilnosti pri delovanju.
K točki 15: Obravnava sklepa o izdaji pozitivnega mnenja kandidatki za ravnateljico OŠ Prevole
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja... g. Dušan Papež je pojasnil, da je bila
točka obravnavana in pozitivno sprejeta.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje sklep o izdaji pozitivnega mnenja kandidatki za ravnateljico OŠ Prevole.
Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep
o izdaji pozitivnega mnenja kandidatki za ravnateljico OŠ Prevole.
K ročki 16: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan je člane sveta seznanil, da je bil izdan sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka PGD Dvor,
ki gradi v javne interese.
G. Dušana Papeža je zanimala Industrijska cona Hinje, ki je zopet kmetijsko zemljišče. Zanimalo ga je
zakaj, saj obrtniki ne morejo graditi. Župan je pojasnil, da je Ustavno sodišče razveljavilo zazidalni načrt,
zaradi pritožbe občanov. Povedal je, da občina zopet dela na tem, da bi bila cona zopet zazidljiva.
G. Jože Papež je pohvalil delo g. Dušana Papeža, hkrati pa poudaril, kakšno škodo delajo ostali občani.
Mag. Jože Jenkole in g. Jože Zupančič sta poudarjala, da se morajo vse zadeve odvijati zakonito.
Zadevo o urejanju prostora je razjasnila ga. Vida Šušterčič.
Mag. Jelka Mrvar je člane sveta in ostale seznanila s težavami, ki nastajajo na novi podružnični šoli na
Dvoru. Ena težava je fasada obdana z lesom, ki poka in odpada. Težave so tudi na terasi pri vrtcu, kjer je
poškodovan les in zato nevaren za otroke. Opozorila je tudi na novo gradnjo pločnikov pri osnovni šoli in
škarpe. Pri izgradnji kljub previdnosti prihaja do manjših poškodb, katere bi bilo potrebno popraviti.
Povedala je tudi, da bosta razglašena dva nova znana Suhokranjca. Seznanila je tudi s tem, da se bo na
domačo hišo Leona Štuklja obesila spominska plošča.
G. Jožeta Zupančiča so zanimale zadeva v zvezi z Tomaževim mostom in vodovodom v Praprečah.
Zanimale so ga tudi zadeve v zvezi s pokablitvijo daljnovoda in odvetniške usluge Občini Žužemberk.
Vprašal je tudi glede vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje.

K točki 17: Razno
Pri tej točki ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri .
Žužemberk, 28. 5. 2009
Zapisnikarica
Tanja Hrovat l.r.

Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc l.r.

Župan
Franc Škufca l.r.

