OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
26. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 31. 3. 2010, ob 18. 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. Jelka Mrvar, mag. Jože Jenkole, g. Milan
Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Jože Pečjak, g. Dušan Papež, g. Jože Iskra, g. Marjan Romih.
Ostali prisotni: ga. Martina Zupan, g. Jože Smolič, g. Franc Grum, g. Franc Jarc, ga.
Bronislava Repar, g. Emil Glavič, g. Tone Slak, g. Miha Štravs – občani. G. Drago Rustja, g.
Slavko Mirtič, gdč. Živa Zakšek – novinarji. ga. Mojca Špec Potočar – RC Novo mesto d.o.o.,
ga. Brigita Kalčič – medobčinski inšpektorat in redarstvo in g. Jože Derganc – Struktura d.o.o.
(poročevalci). g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, ga. Mojca Klobučar – občinska uprava.
g. Franc Škufca – župan. Tanja Hrovat – zapisnikarica.
Župan je po začetnem pozdravu predlagal začetek seje. Naznanil je, da so prisotni vsi člani
sveta. Seznanil je, da so člani dobili vabilo z dnevnim redom in gradivo za sejo.
Predlagal je potrditev dnevnega reda. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Predstavitev Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.
3. Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in
redarstva za leto 2009
4. Seznanitev s Poročilom o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Dolenjske
toplice in Občine Žužemberk za leto 2009
5. Seznanitev s predlogom programa dela skupne občinske uprave – medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2010
6. Seznanitev in obravnava Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za
leto 2009
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2010 – rebalans 1
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Žužemberk
9. Obravnava in sprejem Sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
10. Seznanitev z Letnim poročilom mreže krajevnih knjižnic za leto 2009
11. Seznanitev s potekom izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žužemberk
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Župan je podal zapisnik v razpravo. G. Jože Zupančič ni imel pripomb na zapisnik, povedal
pa je nekaj besed glede sprejetega Pravilnika za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje in opozarjal na nepravilnosti pri vračilu vlaganj. Opozoril je, da bo potreba
nepravilnosti popraviti. Župan je pojasnil, da je bila iz strani občine dokumentacija poslana na
ministrstvo in sedaj se čaka odgovor. Župan ga je pozval, naj se glede vračila vlaganj ne
zavaja občane.

Župan je podal zapisnik v potrditev. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za in 1 proti.
Občinski svet je potrdil
zapisnik 25. seje
Občinskega sveta Občine ŽužemberkK točki 2: Predstavitev Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.
Župan je dal besedo direktorici Razvojnega centra, ga. Mojci Špec Potočar. Podrobneje je
predstavila delovanje centra in sicer regionalni razvoj ter podjetništvo. Navzoče je seznanila
tudi s sodelovanjem Občine Žužemberk in Razvojnim centrom.
G. Dušan Papež je predlagal, da se direktorica udeleži naslednjega odbora za gospodarstvo, da
bi pojasnila, kako deluje Razvojni center. Menil je, da je sodelovanje s podjetniki v občini
premajhno. Zanimalo ga je tudi sodelovanje z Mariborskim podjetniškim skladom. Pojasnila
je, da Razvojni center ne sodeluje s skladom, vendar objavlja vse njihove razpise. Ga. Malči
Klemen je pohvalila delo Razvojnega centra.
Občinski svet se je
seznanil
s delom Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Ga. Mojca Špec Potočar je po zaključku točke zapustila sejo.
K točki 3: Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2009
Župan je dal besedo ga. Brigiti Kalčič, da pojasni delo medobčinskega inšpektorata in
redarstva v letu 2009. Ta se je osredotočila predvsem na delo v Občini Žužemberk.
Župan je dal točko v razpravo. Mag. Jelko Mrvar so zanimale kršitve področje varstva okolja
in kriminalitete. Ga. Brigita Kalčič je pojasnila, da medobčinski inšpektorat deluje v treh
občinah in da se postopek kriminalitete ni vršil v Občini Žužemberk. G. Dušana Papeža je
zanimal odvod meteornih vod po cestah. Ga. Kalčič je pojasnila, da naj bi se zadeve rešile v
naslednjih letih, saj je preveč dela za tolikšen kader. G. Dušan Papež je dal pobudo, da se
objavi v občinskem glasilu, naj občani sami uredijo odvodnjavanje. G. Jože Šteingel je imel
pripombe glede prijav turistov. Menil je, da sobodajalci ne prijavljajo turistov in tako ne
odvajajo turistične takse. Ga. Brigita Kalčič je pojasnila, da ni mogoče dokazovati, da turisti
res prenočujejo pri ponudnikih teh storitev. Glede turistične takse je podal nekaj pojasnil tudi
g. Vlado Kostevc. Ga. Malči Klemen je predlagala, da se MIR kadrovsko poveča, saj je dela
glede na poročilo res veliko. Predlagala je tudi, da MIR posreduje za ureditev okolice reke
Krke pri Dularjevem mlinu na Dvoru.
Občinski svet se je
seznanil
s poročilom o delu skupne občinske uprave-medobčinskega inšpektorata in
redarstva za leto 2009

K točki 4: Seznanitev s Poročilom o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine
Dolenjske toplice in Občine Žužemberk za leto 2009
Tudi to točko je pojasnila ga. Brigita Kalčič. Kasnejše razprave ni bilo.
Občinski svet se je

seznanil
s Poročilom o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Dolenjske Toplice in
Občine Žužemberk za leto 2009

K točki 5: Seznanitev s predlogom programa dela skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010
Ga. Brigita Kalčič je podala pojasnila tudi pri tej točki. G. Jože Zupančič je spraševal glede
črne gradnje na Dvoru. Zanimalo ga je, če je bila komu podeljena pravica za spremljanje črnih
gradenj. Povedal je, da se širijo govorice o konkretni osebi. Mag. Jožeta Jenkoleta je
zanimalo, ali se kazni za mirujoči promet pišejo samo določenim kršiteljem ali vsem. Ga.
Brigita Kalčič je pojasnila, da lahko za kršitev pravil dobijo kazen vsi. Mag. Jelko Mrvar je
zanimal načrt za večjo disciplino pri plakatiranju. Ga. Brigita Kalčič je pojasnil, da se dela na
tem, da se po celotni občini uredijo plakatna mesta. G. Milan Ivkovič je predlagal, da se uredi
več parkirnih prostorov v občini.
Ga. Brigita Kalčič je po tej točki zapustila sejo.
Občinski svet se je
seznanil
s Programom dela skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in
redarstva za leto 2010

K točki 6: Seznanitev in obravnava Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine
Žužemberk za leto 2009
Razprave pri tej točki ni bilo.
Občinski svet se je
seznanil
z Odlokom o zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za leto 2010.

K točki 7: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2010 – rebalans 1
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, g. Borisu Jordanu, predsedniku Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance ter g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene
dejavnosti. Vsi trije predsedniki odborov so člane sveta seznanili, da so na odborih sklenili, da
se odlok sprejme. Župan je člane seznanil še z nekaj podrobnosti pri sestavi rebalansa 1,
zatem je dal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je menil, da je rebalans zaradi volitev
»prenapihnjen«. Primerjal ga je tudi z lanskoletnim proračunom. G. Zupančič je prosil za
nekaj pojasnil glede rebalansa 1. G. Zupančič je imel kar nekaj pripomb glede na rebalans – 1,
na več področjih. Pojasnila mu je dal g. Vlado Kostevc iz občinske uprave. G. Zupančič je
podal tudi nekaj predlogov in sicer, da se letos občina odpove Trškim dnevom, da se manj
sredstev nameni za občinsko glasilo ter pravne storitve in več nameni za subvencioniranje
kmetijstva. Opozoril je še na nekaj področij, za katera na bi se namenjalo preveč sredstev in
za katera se namenja premalo. Župan je povedal nekaj besed na podane predloge oz. pobude.
G. Jože Iskra je menil, da so se pri sestavi rebalansa 1 zopet izpustila sredstva namenjena za
območje Ajdovca. Menil je, da bi bilo potrebno za to območje nameniti več sredstev za cestno
infrastrukturo. Župan je pojasnil stanje in povedal za kaj vse se bodo namenjala sredstva na
tem območju. G. Dušan Papež je opozoril na obrtno-industrijsko cono v Hinjah, kjer se dela
veliko škode, saj je vse manj investitorjev. G. Jože Papež je prosil, da se v občinsko glasilo
objavi članek o coni na Hinjah in o delavnih mestih, ki se ne bodo odprla. Ni se strinjal s

trditvijo, da se na območju Ajdovca ne vlaga dovolj sredstev. S tem se je strinjal tudi g. Jože
Šteingel in povedal prioritete pred nekaterimi zadevami.
Župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2010 – rebalans 1. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 3 pa so
bili vzdržani.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odlok o spremembi
Odloka o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2010 – rebalans 1.
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2010 – rebalans 1. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 1 proti, 2
sta bila vzdržana.
Občinski svet je sprejel
Odlok o spremembi
Odloka o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2010 – rebalans 1.
K točki 8: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine
Žužemberk
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja. G. Dušan Papež je še enkrat člane svet seznanil s stanjem. Povedal
je, da so na komisiji sklenili, da se ob občinskem prazniku zmanjša število podeljevanja
priznanj. Predlagal je, da člani sveta ta predlog odloka potrdi. G. Jože Papež se je strinjal z
predlogom, saj se je prej podeljevalo preveč priznanj. G. Milan Ivkovič je povedal, da se s
predlogom ne strinja, saj bi lahko to naredili že prej, ne pa sedaj ko je zmanjkalo kandidatov.
Župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine
Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 2 proti, 1 pa je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o spremembi Odloka o priznanjih Občine Žužemberk.
Župan je dal na glasovanje sprejem Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine
Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 12 jih je glasovalo za, 2 proti, 1 pa je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o spremembi Odloka o priznanjih Občine Žužemberk.
K točki 9: Obravnava in sprejem Sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
Župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet. Povedal je, da so točko obravnavali na odboru in sklep podprli z dvema popravkoma.
Prosil je ga. Vido Šušterčič za pojasnilo. Pojasnila je letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem. Povedala je, da je letna načrta obravnavala
komisija z gospodarjenje z zemljišči in jih dopolnila. Na odboru pa so v načrt pridobivanja
vključili parc. št. 1179 k.o. Hinje in 42/5 ter 42/3 k.o. Dvor, izločili pa parc. št. 3065/5 k.o.

Ajdovec. Iz načrta razpolaganja pa se izločita parc. 1162/33 k.o. Reber in 1714/122 k.o.
Žvirče.
G. Jože Zupančič je opomnil člane sveta na zemljišče nasproti šole, o katerem je tekla beseda
na prejšnji seji. Predlagal je, da občina odkupi to zemljišče.
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, s
predlaganimi popravki. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep
o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin.
K točki 10: Seznanitev z Letnim poročilom mreže krajevnih knjižnic za leto 2009
Župan je dal kratko pojasnilo. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, koliko sredstev je bilo
namenjenih v preteklem letu. Financiranje je pojasnil g. Vlado Kostevc. G. Jože Papež je po
ugotovitvah o delovanju in financiranju knjižnice predlagal, da Občinski svet pooblasti
župana Občine Žužemberk za podpis pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične
dejavnosti s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Pogodba se podpiše z upoštevanjem
dogovora o 20% letnih dvigih skupnih stroškov na veljavna plačila v letu 2009. Pogodba se
podpiše za obdobje enega leta z možnim vsakoletnim podaljšanjem. G. Marjan Romih je
povedal, da je proti takšnemu sklepu, saj je takšno financiranje previsoko za tako manjšo
občino. Mag. Jelka Mrvar je člane sveta seznanila z dobrim delovanjem knjižnice na Dvoru. Z
njo sta se strinjala tudi mag. Jože Jenkole in ga. Marija Ban. G. Jože Zupančič je zaradi
visokih stroškov pozval k ustanovitvi svoje knjižnice, skupaj z nekaj drugimi občinami. G.
Vlado Kostevc mu je pojasnil pravila za lastno knjižnico.
Župan je podal na glasovanje sklep o pooblastilu za podpis pogodbe. Glasovalo je 15 članov,
9 jih je glasovalo za, 1 proti, 5 jih je bilo vzdržanih.
Občinski svet je sprejel
sklep
o pooblastilu za podpis pogodbe.
K točki 11: Seznanitev s potekom izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN)
Občine Žužemberk
Župan je dal besedo g. Jožetu Drgancu iz podjetja Struktura d.o.o., ki pripravlja OPN. G.
Drganc je podal nekaj pojasnil, kaj se je pri izdelavi OPN že storilo, kaj se še pripravlja in kaj
je potrebno še narediti, da bo OPN sprejet. Člane sveta je seznanil s postopki za sprejem OPN
in s težavami, ki nastajajo pri sprejemu OPN. G. Jožeta Papeža je zanimalo, kdaj bo sprejet
OPN. G. Drganc mu ni znal povedati kdaj točno bo sprejet. Povedal je, da bi bila lahko realno
razgrnitev 15. maja, do konca leta pa bi moral biti OPN dokončno sprejet. G. Jože Zupančič je
predlagal, da se vse dela po zakonu, za morebitne nezakonitosti bo kriv izdelovalec in da
imajo občani možnost sodelovanja, da ne pride do zapletov.
Občinski svet se je
seznanil
s potekom izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk

K točki 12: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan je dal besedo g. Marjanu Romihu, predsedniku Komisije za statut občine in poslovnik
občinskega sveta. Pojasnil je gradivo, ki so ga člani dobili na mizo. Povedal je, da je na zboru
občanov desnega brega Žužemberka, sklican v namen vračil vlaganj v javno

telekomunikacijsko omrežje, prišlo pri sprejemanju sklepa do nepravilnosti, ki je bila
ugotovljena naknadno. Zato so zaprosili še za mnenje Službo vlade RS za lokalno
samoupravo, ki je podala svoje mnenje. Menijo, da je res prišlo do nepravilnosti, sklep ni bil
sprejet, tako je potrebno napako popraviti.
G. Milan Ivkovič je menil, da se odredi inšpekcijski pregled na parcel št. 1714/122 k.o.
Žvirče, zahteval je, da se objekte, ki so postavljeni nelegalno, odstrani.
Mag. Jelka Mrvar je imela vprašanje glede reševanja pešpoti od vrtca proti spomeniku na
Cviblju. Župan je povedal, da s trenutnim stanjem ni seznanjen, zadevo ureja g. Martin Grčar,
ki ni prisoten. Zanimal jo je tudi počitniški dom v Poreču. Pri novi avtobusni postaji je
predlagala zasaditev grmovnic. Člane sveta je seznanila z novo knjigo Tam gori za našo
vasjo, ki govori o Drašči vasi, pisateljice ga. Ivanke Mestnik.
G. Milana Ivkoviča je zanimal razpis za vetrolovna vrata v OŠ Prevole. Župan je pojasnil, da
razpisa še ni bilo, vendar se bo občina javila, če bo možnost.
Mag. Jože Jenkole je še enkrat opomnil in povabil vse člane sveta na vseslovensko čistilno
akcijo in predlagal, da se za udeležence pripravi tudi malica. Povedal je, da se je nabralo tudi
400 EUR donatorskih sredstev.
Ga. Marija Breceljnik je zanimalo, koliko sredstev je občina dobila za zamenjavo oken v OŠ
Prevole, saj je hotela s tem seznaniti še ostale člane sveta.
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, kdaj bo obravnavano poročilo nadzornega odbora iz leta
2008, ki obravnava pokabljitev visokonapetostnega daljnovoda in prodajo stare podružnične
šole na Dvoru. Povedal je, da se širijo govorice iz strani občinskega uslužbenca, o veliki črni
gradnji na Dvoru in prosil za pojasnilo. Župan je povedal, da ne ve za to gradnjo. G. Zupančič
ju imel je tudi vprašanje glede telefonije. Zanimal ga je postopek, ki poteka na
pravobranilstvu v Novem mestu.
Za besedo je prosil g. Emil Glavič. Župan je članom sveta podal na glasovanje, ali lahko g.
Glavič dobi besedo. Ker je bilo 10 članov za, mu je župan dal besedo. G. Emil Glavič se je
opravičil za izpad med sejo.
Župan je vsem zbranim zaželel lepe velikonočne praznike in sejo zaključil.
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri.
Žužemberk, 31. 3. 2010
Zapisnikarica
Tanja Hrovat

Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc

Župan
Franc Škufca

