
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

22. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 5. 11. 2009, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Sejo je sklical župan, g. Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Malči Klemen, ga. Marija Ban, 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. Marko Zajec. 
 
Opravičeno odsoten: g. Boris Jordan, G. Marjan Romih. 
 
Ostali prisotni: ga. Marjana Muren, g. Jure Muren, g. Ivan Muren ga. Bronislava Repar, g. 
Jože Smolič, ga. Martina Zupan g. Emil Glavič, g. Tone Slak, g. Darijan Skube – občani. G. 
Vlado Kostevc in ga. Vida Šušterčič, ga. Jasmina Mirtič, g. Martin Grčar, ga. Mojca Klobučar 
– občinska uprava. G. Franc Škufca – župan. Tanja Hrovat – zapisnikarica. Ga. Brigita Kalčič 
– MiR. G. Blaž Malenšek – Espri d.o.o. 
 
 
Župan je pozdravil vse prisotne in predlagal, da se začne seja občinskega sveta. Predlagal je 
tudi, da se na vabilu predvidena 12. točka zaradi prisotnosti zunanjega poročevalca, prestavi 
na obravnavi na 2. točko. Ostale pa se prestavijo za eno mesto naprej, v istem zaporedju. 
Župan je podal v razpravo dnevni red. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da se dnevni red razširi še za dve točki in sicer: 
- obravnava in sprejem Sklepa o dani pobudi Računskemu sodišču RS za revizijo 

zakonitosti poslovanja Občine Žužemberk v letu 2007 in 2008 ter 
- obravnava in sprejem Sklepa o razveljavitvi javnega razpisa za opravljanje prevozov 

otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let izvedenega v letu 2009 
Župan je podal na glasovanje sprejem predlaganih točk g. Jožeta Zupančiča, da se uvrstita 
na dnevni red. Glasovalo je 13 članov, 2 sta glasovala za, 7 proti in 4 vzdržani. 
Občinski svet je sprejel, 
 

da se predlagani točki g. Jožeta Zupančiče ne uvrstita na dnevni red. 
 
Župan je podal na glasovanje dnevni red po njegovem predlogu. Glasovalo je 13 članov, 11 
jih je glasovalo za, 2 pa sta bila vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Žužemberk 
3. Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju člana v Občinski volilni komisiji 
4. Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Žužemberk v Svetu 

Osnovne šole Žužemberk 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupine 

občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva 
6. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopkih vlaganj 

v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju 
Občine Žužemberk 

7. Pregled zapisnika korespondenčne seje 
8. Obravnava in sprejem dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega nepremičnega 

premoženja za leti 2009 in 2010 
9. Obravnava in sprejem dopolnitev letnega programa razpolaganja z občinskim 

nepremičnim stvarnim premoženjem za leti 2009 in 2010 



10. Obravnava in sprejem Sklepov o pridobitvi nepremičnin v last Občine Žužemberk 
11. Obravnava in sprejem Sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk 
12. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 

2009 – rebalans II 
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
14. Razno 
 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Zapisnika 21. seje Občinskega sveta. Glasovalo je 13 
članov, 11 jih je glasovalo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

Zapisnik 
21. seje Občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo pripravljavcu predloga odloka g. Blažu Malenšku iz podjetja Espri d.o.o. 
Ta je kratko pojasnil, zakaj je potrebno sprejeti nov odlok in novosti pri izračunavanju. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jožeta Pečjaka je zanimalo, če se bo komunalni 
prispevek zaračunaval v Žužemberku in oddaljenih vaseh v občini po istem ključu. G. Blaž 
Malenšek mu je odgovarjal, da je zaračunavanje odvisno od infrastrukture na območju, kjer 
se bo prispevek zaračunaval. G. Jože Zupančič je opomnil, da se bojo z novim odlokom 
popravljale pretekle napake in kršitve zakona pri dosedanjem zaračunavanju komunalnega 
prispevka. Menil je, da bi morale cene biti višje za počitniške hiše in nižje za stanovanjske 
hiše. G. Milan Ivkovič je povprašal ali je občina do sedaj res kršila zakon glede dosedanjega 
zaračunavanja komunalnega prispevka. G. Blaž Malenšek je odgovarjal, da se do sedaj ni 
kršilo zakona je pa potrebno sprejeti nov odlok v določenem roku spremeniti, ker dosedanji 
odlok ni več v skladu z zakonom. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk. Glasovalo je 13 članov, vseh 13 
članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Predlog 
Odloka o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk. 
 
G. Blaž Malenšek je po končani obravnavi in sprejetju točke zapustil sejo občinskega sveta. 
 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju člana v Občinski volilni komisiji 
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja. Povedal je, da so na komisiji obravnavali predloge in 
predlagajo, da se v komisijo imenuje ga. Irena Blatnik, učiteljica iz Prevol. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je seznanil, da ni dobil poziva za predlog. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o imenovanju člana v Občinski volilni komisiji. 
Glasovalo je 13 članov, 12 jih je glasovalo za, 1 je bil vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o imenovanju člana v Občinski volilni komisiji. 

 



K točki 4: Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine 
Žužemberk v svetu Osnovne šole Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja. Povedal je, da so na komisiji obravnavali predloge in 
predlagajo, da se za predstavnike Občine Žužemberk v svetu Osnovne šole Žužemberk 
imenuje ga. Marija Ban, g. Jože Šteingel in g. Vlado Kostevc. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine 
Žužemberk v svetu Osnovne šole Žužemberk. Glasovalo je 13 članov, 10 jih je glasovalo za, 
3 so vili vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o imenovanju predstavnikov Občine Žužemberk 

v svetu Osnovne šole Žužemberk. 
 

 
K točki 5: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 
skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva 
Župan je dal besedo ga. Brigiti Kalčič, predstavnici MIR-a. Ta je kratko pojasnila spremembe. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 
skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva, po skrajšanem 
postopku. Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 
skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva, 

po skrajšanem postopku. 
 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 
skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva. Glasovalo je 13 
članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

predlog Odloka 
o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 

skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva. 
 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 
skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva. Glasovalo je 13 
članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 

skupine občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in  redarstva. 
 
Ga. Brigita Kalčič je po končani obravnavi in sprejetju točke zapustila sejo občinskega sveta. 
 
 
K točki 6: Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 
postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim 
upravičencem na območju Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet. Ta je povedal, da so to točko obravnavali na odboru in predlaga, da se pravilnik 



sprejme. Župan je dal besedo g. Markotu Zajcu, predstavniku Odbora za gospodarstvo, 
kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance. Povedal je, da so to točko 
obravnavali na odboru in predlaga sprejem pravilnika. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je menil, da je predvidena višina sredstev 
prenizka, za krajane desnega brega Žužemberka in povedal, da se bojo krajani uprli. Izrazil 
je tudi nestrinjanje z načinom vračanja vlaganj. G. Jože Papež je povedal, da se glede na 
podrobnejšo razlago strinja z višino vračanja sredstev. G. Jožeta Iskrata je zanimal zahtevek 
iz pravobranilstva, ki naj bi bil višji, kot je prikazano. Predlagal je, da se preostanek sredstev, 
ki jih občina ne bo razdelila med občane, nameni izključno za infrastrukturo. Povedal je, da je 
občina imela napačen pristop za zbiranje novih vlog za vračanje sredstev. G. Jože Pečjak je 
predlagal, da ga. Mojca Klobučar podrobneje razloži ključ dodeljevanja sredstev. Ga. Marija 
Ban je povedala, da je bilo iz strani občine vloženo veliko truda v zbiranje podatkov za 
vračanje sredstev. Ga. Mojca Klobučar je razložila, po kakšnem ključu je bila izračunana 
višina sredstev namenjena vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. G. Jože 
Šteingel je predlagal, da se skliče zbore krajanov, na katerih bi krajani predlagali, v kakšne 
namene se porabi nerazdeljena sredstva. Izrazil je tudi mnenje, da ne bi smeli vračati 
sredstva občanom, ki so zahtevali odškodnino za zemljišča po katerih je potekala izgradnje 
telekomunikacijskega omrežja. G. Jože Zupančič je menil, da je vrednotenje nepravično. 
Poudaril je, da morajo upravičenci dobiti odločbo, na katero se bojo lahko pritožili. Ga. Marija 
Breceljnik je izrazila strinjanje z načinom vračanja na območju KS Hinj. Zadevo pojasni še 
župan in g. Vlado Kostevc. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 
postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na 
območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 13 članov, 11 jih je glasovalo za, 1 proti in 1 
vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Pravilnik 
o spremembi in dopolnitvi 

Pravilnika o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk. 

 
 
 
K točki 7: Pregled zapisnika korespondenčne seje 
Župan je pojasnil, zakaj je bila korespondenčna seja potrebna in podal točko v razpravo. G. 
Jože Papež je pohvalil delo ga. Vide Šušterčič, ki je vložila toliko truda k tej zadevi. 
 
 
 
K točki 8: Obravnava in sprejem dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega 
nepremičnega premoženja za leti 2009 in 2010 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet. Ta je povedal, da so točko obravnavali na odboru in predlaga sprejem točke. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jožeta Iskrata je zanimalo, na koliko časa se letni načrt 
dopolnjuje. Župan je pojasnil, da po potrebi. Ga. Vida Šušterčič je predlagala, da se letni 
načrt pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja dopolni še s parcelno št. 1022/28 
k.o. Žužemberk, s površino 308 m2. Člani sveti so se s predlogom strinjali. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega 
nepremičnega premoženja za leti 2009 in 2010 z dopolnitvijo. Glasovalo je 11 članov, vseh 
11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja 

za leti 2009 in 2010. 
 



K točki 9: Obravnava in sprejem dopolnitev letnega programa razpolaganja z 
občinskim nepremičnim stvarnim premoženjem za leti 2009 in 2010 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet. Ta je povedal, da so točko obravnavali na odboru in predlaga sprejem točke. 
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem dopolnitev letnega programa razpolaganja z 
občinskim nepremičnim stvarnim premoženjem za leti 2009 in 2010. Glasovalo je 11 članov, 
vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

dopolnitev letnega programa 
razpolaganja z občinskim nepremičnim stvarnim premoženjem 

za leti 2009 in 2010. 
 

 
K točki 10: Obravnava in sprejem Sklepov o pridobitvi nepremičnin v last Občine 
Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet. Ta je povedal, da so točko obravnavali na odboru in predlaga sprejem točke. 
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepov o pridobitvi nepremičnin v last Občine 
Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o pridobitvi nepremičnin v last Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 11: Obravnava in sprejem Sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine 
Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo 
in promet. Ta je povedal, da so točko obravnavali na odboru in predlaga sprejem točke. 
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepov o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine 
Žužemberk. Glasovalo je 11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o odtujitvi nepremičnin v lasti Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 12: Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2009 – rebalans II 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, do kdaj so možne 
dopolnitve. G. Vlado Kostevc je odgovoril, da po poslovniku v osmih dneh po sprejemu 
predloga odloka. Nekaj zadev je pojasnil še župan. 
 
Župan je podal točko na glasovanje predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans II. Glasovalo je 11 članov, 9 jih je glasovalo za, 2 
pa sta bila vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

predlog Odloka 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk 

za leto 2009 – rebalans II. 
 



K točki 13: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, zakaj iz vodovodnih cevi na Rebri teče umazana voda, kaj 
se dogaja s kanalizacijskim črpališčem pri občini in če je bilo za ta del kanalizacijskega voda 
izdano uporabno dovoljenje ter kako bojo občinska uprava in župan pripravili varčevalne 
ukrepe, da v letu 2010 ne bo potrebno zadolževanje. Zahteval je pisne odgovore. 
Mag. Jelko Mrvar je zanimalo, kaj bo s tem šolskim letom z oddelkom glasbene šole v 
Žužemberku, zaradi določenih zapletov. Župan je odgovarjal, da bo občina skušala pomagati 
z dodatnim amandmajem, da bo glasbena šola še naprej delovala v Žužemberku. Zanimala 
jo je tudi postavitev ograje med parkiriščem in igriščem pri šoli. Župan je pojasnil, da je 
občina pridobila ponudbe, vendar v tem letu za to ni sredstev. 
Ga. Marija Ban je predlagala postavitev tabel za dobrodošlico ob prihodu v občino. Župan ji 
je odgovoril, da se bojo table postavile v naslednjem letu. 
G. Milan Ivkovič je imel vprašanje glede ceste in avtobusne postaje na Dvoru, mostu v Drašči 
vasi, Tomažev most, most v Žužemberku. Župan je povedal, da se projekti pripravljajo, da se 
čaka potrditev iz strani direkcije in ministrstva. 
G. Jožeta Iskro je zanimalo, kateri projekti v občini se izvajajo in kateri se pripravljajo in se 
sofinancirajo iz evropskih sredstev. Župan je pojasnil, da se izvaja projekt »Suhokranjski 
vodovod«, komunalna infrastruktura v Žužemberku, v planu so prenova mostu v 
Žužemberku, kanalizacija na desnem in levem bregu, poveza vodohramov, obnova gradu in 
komunalna infrastruktura in cesta, oskrba z elektriko in telefonijo v OIC Sejmišče. 
G. Jožeta Pečjaka je zanimala obnova mostu v Drašči vasi in mrliška vežica v Šmihelu.  
G. Jožeta Šteingla je zanimala javna razsvetljava na Dvoru in postavitev novih tabel tudi v 
Ajdovcu. 
G. Jože Iskra je dal pisno pobudo za  zbor krajanov v Ajdovcu. 
G. Jože Zupančič je imel vprašanje glede cene vode in glede električnih izpadov na območju 
občine. 
Mag. Jelka Mrvar je povabila vse prisotne na odkritje spominske plošče olimpijoniku Leonu 
Štuklju na Bildovo domačijo v Zafaro. 
 
 
K točki 14: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri . 
 
Žužemberk, 5. 11. 2009 
 
 
Zapisnikarica   Direktor občinske uprave   Župan 
Tanja Hrovat l.r.         Vlado Kostevc l.r.         Franc Škufca l.r. 
 


