
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

24. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 18. 12. 2009, ob 17.00 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, g. Marko Zajec, g. Milan Ivkovič, g. Jože 
Štaingel, g. Jože Pečjak, g. Dušan Papež, g. Jože Iskra, g. Marjan Romih. 
 
Opravičeno odsoten: mag Jože Jenkole 
 
Ostali prisotni: ga. Marjana Murn, ga. Stanislava Repar, g. Jože Smolič, g. Emil Glavič, g. 
Franc Grum, g. Franc Jarc – občani. G. Drago Rustja – novinar. G. Vlado Kostevc, ga Vida 
Šušterčič in g. Martin Grčar – 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 občinskega sveta dnevni red in gradivo prejeli po 
pošti. Župan predlaga, da se 2. točka: Predstavitev Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., 
zaradi odsotnosti direktorice RC premakne na naslednjo sejo. Ravno tako je predlagal, da se 
premakne 3. točka: Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Žužemberk, ker je potrebno še dodatno obravnavanje na Službi vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Župan je podal v razpravo dnevni red 24. seje 
občinskega sveta. G. Jože Papež je predlagal, da se pod dodatno, 4. točko obravnava še most v 
Drašči vasi.  
 
Župan je podal na glasovanje predlog, da se na seji občinskega sveta obravnava točka: most v 
Drašči vasi. Glasovalo je 14 članov, vsi člani so se strinjali s predlogom. 
 
Župan je podal na glasovanje dnevni red z umikom dveh točk in dodatno točko na glasovanje. 
Glasovalo je 14 članov, vsi člani so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
3. Seznanitev z odgovorom Nadzornega odbora javnega podjetja Komunala Novo mesto 

d.o.o. 
4. Seznanitev o načrtovanem poteku obnove mostu v Drašči vasi 
5. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal v razpravo zapisnik prejšnje seje. G. Jože Zupančič je podal odgovor na eno 
izmed točk prejšnje seje. Podal je tudi kratek komentar glede zadnjih dogajanj pri stari šoli na 
Dvoru, s katerimi so bili seznanjeni na prejšnji seji. 



Mag. Jelka Mrvar je imela odgovor na 5. točko zapisnika prejšnje seje. Povedala je, da se je 
pozanimala na pravni službi Ministrstva za šolstvo in šport, ali lahko občina zahteva kopijo 
vlog in odločb, za sprejem otrok v vrtce. Odgovorili so ji, da šola lahko posreduje določene 
podatke, ne sme pa dokumentacije brez soglasja staršev, ker gre tudi za varovanje osebnih 
podatkov. Člane sveta je seznanila, da so se tri družine odločile za izpis otrok iz vrtca, zato ne 
bo potrebno odpreti novega oddelka na Dvoru, za katerega je občinski svet sprejel sklep. 
Župan je podal na glasovanje zapisnik prejšnje seje, s komentarji in pripombami. Glasovalo je 
14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je  

potrdil 
zapisnik 23. seje Občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: 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. Povedal je, da so se o tej zadevo pogovarjali na odboru in predlagajo, da se sklepi 
sprejmejo. Župan je podal točko v razpravo. Pojasnila je podala tudi ga. Vida Šušterčič. 
Nadaljnje 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 3: Seznanitev z odgovorom Nadzornega odbora javnega podjetja Komunala 

Novo mesto d.o.o. 
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in 
promet. Povedal je, da na odboru niso imeli gradiva za to točko, zato je niso obravnavali. 
Povedal pa je, da so bil glede te zadeve seznanjeni. Predlagali so, da župan poda nekaj 
podatkov. Župan je navedel, da žal njegova beseda v nadzornem svetu ne velja veliko. Župan 
je podal točko v razpravo. G. Dušan Papež je povedal, da v dokumentaciji ni zahtevanega 
odgovora, zato predlaga, da se točka preloži na naslednjo sejo odbora in nato na sejo 
občinskega svata. Povedal je, da bo plan potrebno spremeniti, saj ni sprejemljiv. S predlogom 
se je strinjal tudi župan. Županu je predlagal, naj se s temi zahtevami seznani nadzorni svet 
Komunale. Župan je predlagal, da se postavijo še morebitna ostala vprašanja. G. Dušan Papež 
je opozoril, da je država predpisala, da mora občina prevzeti v last vodovodno omrežje in 
ostale naprave, Komunala Novo mesto d.o.o. pa jih samo vzdržuje. G. Jože Papež je povedal, 
da je odbor dobil mnenje iz komunalnega podjetja, katera bodo še pogosteje zahtevali. G. 
Martin Grčar je predlagal, da se uradno povabi na sestanek direktorja in odgovorne za 
komunalo in vodovod. 
Župan je odločil, da se ta točka obravnava na naslednjem Odboru za okolje in prostor, 
komunalo in promet, nato pa še na občinskem svetu. 
 
 
K točki 4: Seznanitev o načrtovanem poteku obnove mostu v Drašči vasi 
Župan je povedal, da se je ta točka obravnavala pod točko razno, na Odboru za okolje in 
prostor, komunalo in promet. Povedal je, da se bo projekt vodil s sodelovanjem z Občino 
Ivančna Gorica. Prizadevajo se, da bi bil most čim hitreje obnovljen. Besedo je dal g. Jožetu 



Papežu, predsedniku odbora. Na odboru so sklenili, da Občina Ivančna Gorica pripravi 
osnutek pogodbe o vlaganju, v prilogi mora vsebovati idejni projekt mostu, dolžino, širino 
višino mostu, materiale in vrednost celotnega projekta, projekt soglasja in izvedba, vrednost 
pa se deli na pol, za vsako občino en del. Pogodba mora vsebovati tudi možnost nastopanja 
obeh občin na razpisih RS in Evropske unije, za pridobitev sredstev. To se sporoči na Občino 
Ivančna Gorica v roku 14 dni oz. pred sprejetjem rebalansa in se predlaga sestanek. Na 
odboru so tudi sklenili, da predlagajo občinskemu svetu, da župana pooblastijo za  
podpisovanje projektov v sodelovanju z Občino Ivančno Gorico in Občino Žužemberk. Nekaj 
besed o sestanku je podal tudi g. Milan Ivkovič. Debata je tekla tudi o financiranju mostu, 
vrednosti projekta in o samem projektu. 
Župan je podal na glasovanje predlog, da se župana s sodelavci pooblasti za podpisovanje 
dokumentacije, za prenovo mostu v Drašči vasi. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je 
glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel, 

sklep 
da se pooblasti župana s sodelavci, 

za podpisovanje dokumentacije, za prenovo mostu v Drašči vasi. 
 
 
K točki 5: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Župan je kratko povzel, kateri projekti so bili zaključeni v letu 2009 in kateri projekti se bodo 
izvajali v naslednjem letu. Navedel je nekaj podatkov o komunalni, vodovodni in cestni 
infrastrukturi ter prenovi mostu v Žužemberku, ureditvi con in trga Žužemberka ter vračilu 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Potekala je razprava glede vračil vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje.  
G. Marjan Romih je predlagal, da bi zbore občanov obiskovali vsi člani občinskega sveta. 
G. Milan Ivkovič je povedal nekaj besed ob iztekajočem se letu in vsem zaželel uspešno novo 
leto. 
Mag. Jelka Mrvar je povabila vse zbrane na božično novoletni koncert in hkrati na božično 
tržnico, zbrana sredstva bodo namenili v dobrodelne namene. 
G. Jože Zupančič je podal pobudo za obnovo ali postavitev novega Tomaževega mostu. 
Župan je člane sveta seznanil z načelnim mnenjem g. Kosa ter članom občinskega sveta 
predla dopis s pojasnili in izrazil pripravljenost za odgovarjanje na vprašanja v zvezi s to 
zadevo. Povedal je tudi nekaj besed ob iztekajočem se letu in vsem zaželel veliko uspehov v 
prihajajočem letu.  Hkrati pa je vse člane sveta in občinsko upravo povabil na prednovoletno 
srečanje z županom, podjetniki in obrtniki iz občine v Gostilno Zupančič. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Žužemberk, 18. 12. 2009 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave                   Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.         Franc Škufca l.r. 
 


