
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

23. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 26. 11. 2009, ob 17. 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. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože 
Šteingel, g. Jože Pečjak, g. Jože Iskra, g. Marjan Romih. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Jelka Mrvar 
 
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, g. Franc Grum, ga. Marjana Murn, ga. 
Stanislava Repar, g. Emil Glavič, g. Tone Slak – občani. G. Drago Rustja, ga. Tinka Fric, ga. 
Živa Zakšek, g. Gvido Longar  – novinarja, G. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, ga. Jasmina 
Mirtič, g. Darko Pucelj, ga Mojca Klobučar – občinska uprava. Ga. Cecilija Kastelic – 
predsednica nadzornega odbora. G. Franc Škufca – župan. Tanja Hrovat – zapisnikarica. G. Blaž 
Malenšek – Espri d.o.o. 
 
Župan je najprej pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave, 
novinarje in ostale prisotne. Seznanil je, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta od skupno 
15. Za tem je podal v razpravo dnevni red. Razprave ni bilo, zato je podal na glasovanje potrditev 
dnevnega reda 23. seje občinskega sveta. Glasovalo je 12 članov, vseh 12 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilnih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Žužemberk 
3. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Žužemberk 
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 

2009 – rebalans II 
5. Obravnava in sprejem Sklepa o izdaji soglasja k odprtju dodatnega oddelka v vrtcu na Dvoru 
6. Obravnava in sprejem sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal točko v razpravo. Na zapisnik 22. seje je imel pripombo g. Jože Papež. Povedal 
je, da na zapisniku ni zapisano, da je na prejšnji seji imel pripombo glede prehrane in sicer, kako 
se deli malica v Osnovni šoli Žužemberk in zahteval, da se zapisnik dopolni.  
 
Seji se je pridružila tudi ga. Malči Klemen. 
 



Pripombo na zapisnik je imel tudi g. Jože Iskra. Povedal je, da v zapisniku ni napisano, da je 
predlagal, naj se po vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje napiše poročilo in se ga 
predstavi na občinskem svetu. 
 
Župan je podal zapisnik na glasovanje. Glasovalo je 13 članov, 12 jih je glasovalo za, 1 pa je bil 
vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

Zapisnik 
22. seje občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilnih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu 
Papežu. Ta je povedal, da so to točko obravnavali na odboru, kjer jim je bilo to tudi podrobneje 
razloženo s strani pripravljavcev. Na odboru so sprejeli predlog, da se faktor za obračun 
komunalnega prispevka za zidanice (stavbe za spravilo pridelka) poveča na faktor 1,3, za ostalo 
pa ostane nespremenjen (kot je v predlogu). Župan je pojasnil, da je faktor v predlogu odloka 0,7. 
Zadevo je nekoliko pojasnil še g. Blaž Malenšek iz podjetja Espri d.o.o.. G. Jože Zupančič je 
povedal, da je imel na prejšnji seji takšen predlog, vendar mu je bilo odgovorjeno, da to ni 
mogoče, saj se za vse objekte zaračunava isto. G. Blaž Malenšek mu je pojasnil, da se izračun za 
zidanice (objekt za spravilo pridelkov) in vikende razlikuje.  
Seji se je ob 17.20 uri pridružil g. Dušan Papež. 
G. Marko Zajec je predlagal, da bi povišali ceno samo za polovico predlaganega in sicer na 
faktor 1,00. Z njim se je strinjala tudi ga. Marija Ban, ki je spomnila, da je na območju občine 
veliko zidanic in da je potrebno gledati tudi na stališče občanov. Strinjala sta se tudi g. Jože 
Šteingel in g. Marjan Romih. G. Boris Jordan je menil, da je pretirano dvigovati v faktorjih in 
prosil za primerjavo z ostalimi občinami na Dolenjskem. G. Blaž Malenšek mu je povedal za 
nekaj sosednjih občin in opomnil, da je v Občini Žužemberk višina komunalnega prispevka na 
spodnjem robu. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, da se 
komunalni prispevek poveča na faktor 1,3. Glasovalo je 14 članov, 4 so glasovali za in 10 proti. 
Občinski svet ni sprejel predlog Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, za 
povišanje komunalnega prispevka na faktor 1,3. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog g. Marka Zajca, da se komunalni prispevek poveča na 
faktor 1,00. Glasovalo je 14 članov, 10 jih je glasovalo za, 1 proti, 3 pa so bili vzdržani. 
Občinski svet je sprejel predlog g. Marka Zajca, za povišanje komunalnega prispevka na 
faktor 1,00. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o programu opremljanja in merilnih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 10 jih je 
glasovalo za, 4 pa so bili vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

Odlok 
o programu opremljanja in merilnih za odmero komunalnega prispevka 

za območje Občine Žužemberk. 



 
Župan se je zahvalil g. Blažu Malenšku za pojasnila. Po tej točki je g. Malenšek zapustil sejo. 

 
 

K točki 3: Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Marjanu Romihu, predsedniku komisije za statut občine in poslovnik 
občinskega sveta. Povedal je, da je bil zadnji poslovnik sprejet leta 1999, v tem času so se  
zakoni spremenili. Pokazala se je tudi neusklajenost med poslovnikom in statutom, tako se mora 
posledično spremeniti tudi Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk. Ko bo predlog 
sprejet, bo osnutek poslan v pravni pregled G. Milan Ivkovič je poudaril še, da do sedaj ni bil 
kršen zakon, kljub neusklajenosti statuta in poslovnika. G. Jože Zupančič je zahteval, da je 
potrebno osnutek poslovnika poslati pristojnim institucijam v pregled in da se ga po sprejetju 
držijo. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Predlog 
sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 4: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2009 – rebalans II 
Župan je dal besedo g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti. Ta je 
povedal, da so to točko na odboru obravnavali in predlagajo sprejem. G. Jože Papež, predsednik 
Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet je povedal, da so na odboru obravnavali to 
točko in se strinjajo s sprejemom odloka. Povedal je, da so se srečali še z nekaterimi vprašanji, ki 
pa so jih rešili. G. Boris Jordan, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da so tudi oni na 
odboru obravnavali to točko in menijo, da se odlok sprejme.  
Točko je podrobneje pojasnila ga. Mojca Klobučar. 
G. Jože Papež je predlagal, da se že v začetku leta seznani člane občinskega sveta z delovanjem 
glasbene šole v OŠ Žužemberk, zaradi sofinanciranja, saj je to potrebno pri sestavi proračuna. 
Poudaril je tudi, da se stroški za glasbeno šolo močno višajo. Ga. Marija Breceljnik je vprašala 
ali je prišlo do prerazporeditve sredstev za zamenjavo oken. Ga. Mojca Klobučar ji je zatrdila, da 
je za to poskrbljeno. G. Jože Zupančič je seznanil člane sveta s sprejetem proračunom in jih 
opomnil o zadolževanju, katerega ne podpira. Poudaril je, da je bil proračun sprejet nespametno, 
zato je potreben že drugi rebalans. Župan mu je pojasnil, zakaj je prišlo do zadolževanja in mu 
pojasnil, da se bo šele konec leta pokazalo, da je bil proračun realiziran po planu. G. Jože 
Zupančič je repliciral, da je bil proračun »prenapihnjen«. G. Jože Pečjak se ni strinjal z g. 
Zupančičem, saj so bili tudi na ostalih občinah sprejeti rebalansi in predvideva, da bojo potrebni 
tudi naslednje leto, zaradi finančne krize. Tudi g. Jože Papež se ni strinjal z g. Zupančičem in ga 
poučil o dobrem gospodarjenju. G. Milan Ivkovič je povedal, da se ne strinja z zadolževanjem, 
vendar ve, da je potrebno začete projekte izpeljati do konca in v takšnih primerih podpira tudi 
zadolževanje. G. Boris Jordan je menil, da ni več smiselno razpravljati o rebalansu, ampak bi 
morali čim prej razpravljati o proračunu za naslednje leto. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2009 – rebalans II. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je glasovalo za, 2 pa sta bila 
vzdržana. 



Občinski svet je sprejel 
 

Odlok 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk 

za leto 2009 – rebalans II. 
 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem Sklepa o izdaji soglasja k odprtju dodatnega oddelka v 
vrtcu na Dvoru 
Župan je dal besedo g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti. Ta je 
povedal, da so točko obravnavali na odboru in sklenili, da se sklep sprejme, hkrati pa je Osnovna 
šola Žužemberk dolžna občini posredovati kopije vseh vlog za sprejem otrok v vrtec v šol. l. 
2009/2010, kopije vseh vlog za novo vključene otroke v vrtec v šol. l. 2009/2010, kopije odločb 
za vloge za sprejem otrok v vrtec, saj bi tako lahko občina imela nadzor nad sprejemom otrok v 
vrtec. G. Jože Zupančič je predlagal, da se ta točka obravnava kasneje, zaradi odsotnosti 
ravnateljice OŠ Žužemberk, mag. Jelke Mrvar, ker ima za njo pripravljenih nekaj vprašanj. G. 
Jože Papež je menil, da prestavitev obravnave točke ni potrebna, saj bo vse zapisano v zapisniku, 
ravnateljica pa bo o tem tudi obveščena. Člane sveta pa je seznanil tudi z zakonom, ki se 
pripravlja na ministrstvu in v bodoče ne bo potrebno odbirati novih oddelkov. Ga. Marija 
Breceljnik je pojasnila, kakšne naj bi bile spremembe v pripravljajočem zakonu. G. Jože 
Zupančič je izrazil strinjanje s sklepom odbora in kot član Sveta Osnovne šole Žužemberk, 
opomnil člane sveta z nepravilnostmi tako na OŠ Žužemberk kot OŠ Prevole in predlagal, da 
občina napiše pravilnik za sprejem otrok v vrtec. G. Jože Zupančič je povedal, da je zapisnik 
sveta OŠ Žužemberk prirejen. G. Jože Papež mu je odgovarjal, naj se na zapisnik pritoži na svetu 
šole. G. Milan Ivkovič je opomnil, da se pri tej točko rešuje problem odprtja novega oddelka 
vrtca na Dvoru. G. Darko Pucelj je pojasnil, kje bi se odprl še en oddelek in zakaj je to nujno 
potrebno. Ga. Malči Klemen je opomnila, da je mag. Jelka Mrvar že pred časom, na seji 
opozorila na visok vpis otrok v vrtec, kot opomin, da bo potrebno odpreti še kakšen oddelek 
vrtca. Ga. Marija Ban se je strinjala s predlogom odbora, saj starši nimajo varstva za svoje otroke 
in ker gre za kratkoročno rešitev problema, predlagala, da se problem reši. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o izdaji soglasja k odprtju dodatnega oddelka v 
vrtcu na Dvoru. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o izdaji soglasja 

k odprtju dodatnega oddelka v vrtcu na Dvoru. 
 
 
K točki 6: Obravnava in sprejem sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
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, zagotovljeno je bilo, da ne bo s 
prodajo zemljišč prišlo do nobenih nesoglasij med krajani in predlaga sprejem sklepov. Zadevo 
je podrobneje pojasnila še ga. Vida Šušterčič. Nekaj besed o prodaji teh zemljišč je povedal tudi 
župan. Župan je dal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin. Glasovalo je 
14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 



Sklepe 
o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin. 

 
 
K točki 7: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
G. Jože Šteingel je imel vprašanja glede prenove vodnjaka v Ajdovcu, sušilnica sadja na Brezovi 
Rebri, javni razsvetljavi v Srednjem Lipovcu in Dvoru in glede ceste Brezova Reber-Prečna. 
Župan mu je pojasnil, da je občina dobila pozitiven odgovor razpisa Heliosa d.o.o., v katero bo 
vključena prenova vodnjaka v Ajdovcu. Javna razsvetljava na Ajdovškem koncu se bo uredila v 
naslednjem letu, na Dvoru je izvajalec za izvedbo del javne razsvetljave že znan, vendar je 
potrebno počakati še na iztek pritožbenega roka, potem pa se dela začnejo. 
G. Jože Pečjak je predlagal, da se na naslednjo sejo povabi predstavnika Občine Ivančna Gorica, 
da se dogovorijo glede prenove mostu v Drašči vasi. Župan mu je obljubil, da ga bodo povabili. 
G. Zupančič je seznanil člane sveta, da je oddal na občino zahtevo za sklic krajanov desnega 
brega Žužemberka, v zvezi z vračilom vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Zanimalo ga 
je, kdaj bo zbor krajanov in kdaj bojo o tem obveščeni. Župan je pojasnil, da je bilo na Upravno 
enoto oddano v preverjanje volilna upravičenost podpisnikov zahteve in povedal, da bo zbor 
krajanov 3.12. 2009 v šoli, ura pa še ni znana. G. Jože Zupančič je imel vprašanje tudi glede 
dopisa Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zanimalo ga je, ali je bil že 
posredovan odgovor na zastavljena vprašanja. Župan mu je pojasnil, da bo odgovor posredovan, 
bilo pa je pregledano tudi iz strani kriminalistov in Kosove komisije. 
Mag. Jože Jenkole je povprašal ali je možno sklicati zbor krajanov tudi na Dvoru. Župan je 
pojasnil, da bodo zbori krajanov v prvi polovici januarja naslednjega leta, ta zbor krajanov pa je 
zaradi zahteve in obravnava zgolj vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Zanimalo 
ga je tudi, ali se gradnja, ki se je začela pred dnevi pri stari podružnični šoli na Dvoru, odvija po 
pravilih in zakonih. Župan je pojasnil, da so pri gradnji prisotni vsi pristojni za izvedbo del in je 
gradnja pod nadzorom. 
G. Jože Papež je imel vprašanje glede izvajanja del na cesti čez trg v Žužemberku in glede 
izgradnje novega trgovskega centra. Župan mu je odgovoril, da naj bi dela na cesti zaključili do 
konca leta, če ne bo prišlo, do kakšnih problemov. Povedal je, da je s strani Mercatorja d.o.o. 
prišel dopis, v katerem so zapisali, da so dobili tržno raziskavo in bodo začeli s pridobivanjem 
dokumentacije za izgradnjo in da iščejo investitorja za gradnjo trgovskega centra. 
Ga. Malči Klemen je imela vprašanje glede postavitve nove odbojne ograje v tako imenovani 
»Stavški roki«. Povedala je, da je s to ograjo zaprta cesta nekaterim lastnikom gozdov in javne 
razsvetljave v Stavči vasi. Župan je povedal, da s tem ni seznanjen, vendar se bo o tem 
pozanimal. Povedal je tudi, da je javna razsvetljava v proračunu za naslednje leto. 
G. Jože Iskra je imel vprašanje glede ceste Brezova Reber-Prečna. Župan mu je odgovoril, da ne 
ve ali je prišlo do kakšnega dogovora z Občino Mirna Peč. Nov sporazum se pripravlja. 
G. Dušan Papež je imel vprašanje glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in 
glede ceste Ambrus-Žvirče. Župan mu je pojasnil, da je bilo približno polovica poravnav že 
poslanih upravičencev, ostale pa bodo poslane v naslednjih dneh. Seznanil je, da je nekaj 
poravnav že vrnjenih. Ko bojo poravnave podpisane, se bojo začela izplačila. Glede ceste je 
povedal, da je govoril z g. Kaplerjem iz ministrstva in mu je obljubil, da bo obravnavali to 
zadevo. 
G. Jože Papež je povedal, da je bil poklican na zaslišanje na sodišče, za to je moral vzeti dopust 
in sam kriti potne stroške. Povedal je, da bo v prihodnje, v takšnih primerih zahteval povrnitev 
stroškov. Župan je ob tej priložnosti povedal, da je bila zadeva, v zvezi z razpisom v letu 2007, 
za prevoze s kombibusom, prijavljena na tožilstvo. Obravnava je bila s strani sodišča in tožilstva 
zavrnjena, saj je bilo ugotovljeno, da je bilo vse v skladu z zakonodajo. 
G. Dušan Papež je predlagal, da poročilo za projekt »Suhokranjski vodovod« obravnavajo na 
odboru za okolje in prostor, potem pa se obravnava še na seji občinskega sveta. 



G. Jožeta Zupančiča so zanimala sredstva namenjena projektu »Suhokranjski vodovod« in kaj 
vse obsega. Odgovor mu je podal direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc. 
G. Jože Papež je ob 50-letnici veterine v Žužemberku povabil člane sveta in ostale na proslavo 
4.12. ob 15. uri v grajsko klet gradu v Žužemberku. 
Mag. Jelka Mrvar je vse prisotne povabila na božični dobrodelni koncert 22.12.2009, v 
telovadnici OŠ Žužemberk. 
Ob tej priložnosti je župan povedal, da bo naslednja seja 18.12.2009, po seji pa bo srečanje s 
podjetniki in obrtniki, na katerega bodo dobili vabila tudi člani sveta. 
 
Za besedo je prosila še ga. Stanislava Repar. Župan je vprašal člane sveta ali ji dajo besedo. 
Člani sveta so se strinjali. 
Ga. Stanislavo Repar je zanimalo ali je prostor okoli stare podružnične šole na Dvoru, poslovno-
industrijska cona ali poslovno-stanovanjska. Župan je odgovoril, da je poslovno-stanovanjska. 
Zanimalo jo je od kdaj in kaj prostorski načrt opredeljuje. Župan ji je zadevo pojasnil. Povedala 
je, da je g. Grčar obljubil, da se v centru Dvora ne bo razvijala industrija. Izzvala je nekatere 
člane sveta. Zanimalo jo je glede pokopališkega staža. Župan ji je odgovoril, da je za to 
poskrbljeno iz strani pristojnih. Če se pogoji izpolnjujejo, kot župan pri tej zadevi nima 
pristojnosti. 
Za besedo je prosila tudi ga. Marjana Murn. Člani sveta so ji dali besedo. Zanimalo jo je kaj bo s 
pokopališčem in kdo bo te zadeve uredil ter opomnila z zakonom. Župan je povedal, da občina za 
to ni pristojna, bo pa vse narejeno po zakonu. Ga. Marija Ban je povedala, da je videla, da se dela 
vse po pravilih. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
Žužemberk, 26. 11. 2009 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.           Franc Škufca  l.r. 
 


