OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
27. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 13. 5. 2010, ob 19. 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 Jarc g. Franc Grum, ga. Stanislava Repar,
g. Tone Slak, g. Franci Lavrič – občani. G. Drago Rustja, g. Slavko Mirtič – novinarja, G. Vlado
Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Martin Grčar – občinska uprava. G. Franc Škufca – župan. Tanja
Hrovat – zapisnikarica. g. Istok Zorko, g. Igor Ilar in g. Simon Štukelj – Komunala Novo mesto d.o.o.
Župan je najprej pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave,
novinarje, uslužbence Komunale Novo mesto in ostale prisotne. Seznanil je, da je prisotnih 14 članov
občinskega sveta od skupno 15. Ker je ugotovil sklepčnost sveta je podal dnevni red v razpravo.
Razprave ni bilo, zato je podal na glasovanje potrditev dnevnega reda 27. seje občinskega sveta.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
5. Obravnava osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
6. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na
območju Občine Žužemberk
7. Obravnava osnutka Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine
Žužemberk
8. Obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
10. Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu
11. Obravnava predloga sistematizacije delovnega mesta voznika pri OŠ Prevole
12. Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2010
13. Obravnava in sprejem Letnega programa za kulturo za leto 2010
14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, ali se je župan pozanimal o črni gradnji na Dvoru, na katero ga je
opomnil že na prejšnji seji. Župan je povedal, da ne ve o kateri črni gradnji govori.
Razprave o zapisniku ni bilo.

Župan je podal na glasovanje zapisnika prejšnje seje. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je
glasovalo za.
Občinski svet je
potrdil
Zapisnik 26. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk.
K točki 2: Obravnava osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Žužemberk
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta, g. Marjanu
Romihu. Ta je povedal, da se je poslovnik popravil po pravilih zakona, v pregled pa je bil poslan tudi
na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je bil potrjen. Člane sveta je
hkrati seznanil s spremembami v poslovniku in statutu.
Župan je podal na glasovanje osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Žužemberk, po predlogu. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel

osnutek sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk. Glasovalo je 14
članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel

Poslovnik
Občinskega sveta Občine Žužemberk.
K točki 3: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. G. Pečjak je
povedal, da so točko obravnavali na odboru, zaradi usklajevanja z zakonom in predlaga, da se jo
sprejme.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je podal na glasovanje osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole. Glasovalo je
14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole.
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole. Glasovalo je 14 članov, vseh 14
članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole.
K točki 4: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. G. Pečjak je
povedal, da so tudi to točko obravnavali na odboru, zaradi usklajevanja z zakonom in predlaga, da se
jo sprejme.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je podal na glasovanje osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. Glasovalo
je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, vseh 14
članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk.
Po obravnavi te točke, se je ob 19.15 uri, seji pridružila še mag. Jelka Mrvar. Župan je potrdil, da so na
seji prisotni vsi člani občinskega sveta, to je 15..
K točki 5: Obravnava osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu Papežu.
Povedal je, da so točko obravnavali na odboru. Podal je tudi nekaj popravkov, katere so obravnavali
na odboru in predlaga, da se točka sprejme. G. Papež in župan sta dala besedo g. Istoku Zorku, ki je
podal nekaj pojasnil glede oskrbe s pitno vodo. Zatem je dal župan točko v razpravo. Člana sveta je
zanimalo tudi nekaj podrobnosti glede privatnih vodnjakov in uporabi kapnice. G. Jože Zupančič je
opozoril, da je v gradivu potreben popravek, saj je navedena napačna občina.
Župan je podal na glasovanje predlog, da se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žužemberk sprejme po hitrem postopku. Glasovalo je 15 članov, 13 jih je glasovalo za, 1 proti, 1 pa
je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep,
da se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
sprejme po hitrem postopku.
Župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za in 1 proti.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk. Glasovalo
je 15 članov, 14 jih je glasovalo za in 1 proti.
Občinski svet je sprejel
Odlok
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk.

K točki 6: Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Žužemberk
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu Papežu.
Povedal je, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se odlok sprejme. Župan je dal besedo
g. Igorju Ilarju, da pojasni odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Iskra je povprašal ali je možno, da občani naredijo
neprepustne greznice brez individualnih čistilnih naprav, na območjih, kjer še nekaj časa ne bo javne
kanalizacije. Pojasnilo mu je dal g. Ilar. Ga. Malči Klemen je povprašala, ali je možno ljudem, ki ne
bi zmogli tolikšnega finančnega zalogaja, omogočiti kakšne pomoči, za ureditev tega področja. G. Ilar
je pojasnil, da na ostalih občinah pomagajo občanom s sofinanciranjem. G. Dušana Papeža je
zanimalo kateri kraji v občini so predvideni za ureditev kanalizacije. G. Martin Grčar je g. Papeža
povabil, naj se oglasi pri njemu v pisarni, da mu bo lahko dal natančnejše podatke. G. Jožeta Pečjaka
so zanimale male čistilne naprave in opozoril na težave, do katerih lahko pride. G. Jože Zupančič je
opozoril na prevelik finančni zalogaj za občane in hkrati opozoril, da se odloke ne bi smelo sprejemati
tako hitro. Župan je predlagal, da se zaradi pomanjkljivosti na tej seji sprejme samo osnutek odloka.
Župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, 13 jih je glasovalo za, 2 pa
sta bila vzdržana.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Občine Žužemberk.
K točki 7: Obravnava osnutka Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine Žužemberk
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu Papežu.
Povedal je, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se odlok sprejme. Župan je dal besedo
g. Simonu Štuklju, da pojasni predlagani odlok. Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Papež je
predlagal, da se na nekaterih območjih v občini vsaj dvakrat letno odvaža kosovne odpadke. Mag.
Jelka Mrvar je pohvalila dobro pripravljen odlok in spomnila na čistilno akcijo, ki je potekala
nedavno, hkrati je tudi na pobudo ostalih predlagala, da se čistilne akcije organizira večkrat.
Predlagala je tudi ureditev območij, kjer so postavljeni zabojniki za odpadke. G. Jože Iskra je začel
debato glede odvažanja odpadkov na območij zidanic. Člani sveta se niso strinjali s predlogom o
zaračunavanju odvoza komunalnih odpadkov na območju zidanic za občane in ostale lastnike zidanic.
Župan je predlagal, da se na tej seji sprejme samo osnutek odloka, do sprejetja odloka pa se odpravijo
pomanjkljivosti. G. Jože Zupančič je pozval k čim prejšnjemu ločevanju odpadkov, saj bi lahko s
takim ravnanjem tudi privarčevali nekaj sredstev. Pojasnilo o ravnanju z odpadno embalažo je dal g.
Simon Štukelj. Ga. Maliči Klemen in g. Dušan Papež sta predlagala, da se čim prej uredi ločeno
zbiranje odpadkov tudi po vaseh. Glede ekoloških otokov v občini je podal nekaj pojasnil g. Martin
Grčar.
Župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na
območju Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
osnutek Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine Žužemberk.
Po končani točki so ob 20.10 uri zaposleni Komunale Novo mesto d.o.o., sejo zapustili.

K točki 8: Obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jožetu Papežu.
Povedal je, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se sklepi sprejmejo. Pojasnila o
pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, za vsako parcelo, je podala ga. Vida Šušterčič. Župan je
predlagal, da se sklep dopolni še s parcelo št. 109/9 k.o. Žužemberk, pri kateri gre za pridobitev
nepremičnine in parcelo št. 1948/7 k.o. Žužemberk, pri kateri gre za odtujitev nepremičnine. Župan je
dal točko v razpravo. G. Marka Zajca je zanimalo lastništvo parcele. Podatke mu je dala ga. Šušterčič.
G. Jože Zupančič je menil, da je sporna prodaja parcele, kupcu g. Borisu Jordanu, ker meni, da je
cena zemljišča prenizka. Župan je pojasnil, da je priloženo cenilno mnenje, ravno tako se je o višini
cen zemljišč občinski svet že odločal. G. Zupančič je predlagal, da se prodaja te parcele izloči iz
postopka in da se zadeva še enkrat preuči. Cena zemljišča bi morala biti po njegovem mnenju
bistveno višja. Ni se strinjal tudi s prodajo zemljišča pri gostišču v središču Žužemberka. G. Dušan
Papež je predlagal, da se pri nepremičninskih zadevah bolj pazi pri prodaji in nakupu zemljišč, zaradi
ureditve javnih poti. G. Jože Papež je kot predsednik odbora povedal nekaj besed o ceni zemljišč,
katera se prodajajo. Ga. Vida Šušterčič je pojasnila način obračunavanja vrednosti zemljišč in
utemeljila zakaj so cene zemljišč takšne. Mag. Jelko Mrvar je zanimala pešpot od vrtca proti
spomeniku na Cviblju, ki je bila zaprta zaradi novogradnje. Nekateri svetniki so menili, da bi morali
zemljišča za industrijske namene prodajati še ceneje, da bi se kraj razvijal in da bi pridobili nova
delovna mesta. G. Boris Jordan je kot kupec povedal, da odstopi od odkupa zemljišča, če kdo zanj
ponudi več.
Župan je razpravo zaključil in podal na glasovanje sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi
nepremičnin, z dopolnitvijo že omenjenih parcel. G. Jože Zupančič je zahteval, da se glasuje za vsak
sklep posebej. Župan je predlog zavrnil. Glasovalo je 15 članov, 13 jih je glasovalo za, 1 je bil proti in
1 vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklepe
o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin.
K točki 9: Obravnava in sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Ta je člane sveta
seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se pravilnik sprejme z določenimi
popravki v 7. in 13. členu. Razprava je potekala predvsem glede števila članov komisije in njene
sestave.
Župan je podal na glasovanje sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, po predlogu odbora.
Glasovalo je 15 članov, 9 jih je glasovalo za, 1 proti, 5 pa jih je bilo vzdržanih.
Občinski svet je sprejel
Pravilnik
o sprejemu otrok v vrtec.
K točki 10: Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Ta je
člane sveta seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se sklep sprejme.
Župan je dal točko v razpravo, razprave pa ni bilo.
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu. Glasovalo je 15 članov, vseh 14 članov je glasovalo za, 1 pa je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu.

K točki 11: Obravnava predloga sistematizacije delovnega mesta voznika pri OŠ Prevole

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Ta je
člane sveta seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se predlog sprejme.
Ni pa mu bilo všeč, da je ravnateljica voznika zaposlila prej, kot je to obravnaval občinski
svet. Ga. Marija Breceljnik je pojasnila zakaj je voznika zaposlila predčasno, brez potrditve
občinskega sveta. Svoje mnenje sta povedala tudi g. Jože Pečjak in g. Jože Papež. G. Jože
Zupančič je pozval ravnateljici, da v prihodnje prej pripravijo gradivo za določene zadeve,
ker smatra predčasno zaposlitev kot nezakonito.
Župan je podal na glasovanje sistematizacijo delovnega mesta voznika pri OŠ Prevole. Glasovalo
je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 pa je bil vzdržan.
Občinski svet je sprejel
sklep
o sistematizaciji delovnega mesta voznika kombibusa pri OŠ Prevole.
K točki 12: Obravnava in sprejem Letnega programa športa za leto 2010

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti g. Jožetu Pečjaku. Ta je
člane sveta seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se letni program
sprejme. G. Milana Ivkoviča je zanimalo kateri športniki so tako dobri, da se jim razdeli
toliko sredstev. G. Dušan Papež je za primer podal sestri Fabjan, ki sta zelo dobri športnici in
dosegata vrhunske rezultate.
Župan je podal na glasovanje sprejem Letnega programa športa za leto 2010. Glasovalo je 15
članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
letni program
športa za leto 2010.
K točki 13: Obravnava in sprejem Letnega programa za kulturo za leto 2010

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Ta je
člane sveta seznanil, da so točko obravnavali na odboru in predlaga, da se sredstva znižajo.
G. Milan Ivkovič je predlagal, da se sredstva namenijo izključno v kulturne namene.
Župan je podal na glasovanje sprejem Letnega programa za kulturo za leto 2010, po predlogu
odbora. Glasovalo je 15 članov, 9 jih je glasovalo za, 3 proti in 3 vzdržani.
Občinski svet je sprejel
letni program
za kulturo za leto 2010.
K točki 14: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
G. Marjan Romih je dal pobudo, da se prebarva telefonski oddajnik v barvo narave. Izrazil je tudi
ogorčenje nad časopisnimi članki, ki občino opisujejo samo v slabi luči.
G. Jože Zupančič je povedal, da novinarji pišejo sami in pri tem jim je potrebno pustiti prosto pot. G.
Jožeta Zupančiča so zanimale avtobusne postaje oz. postajališča. Opaža, da se avtobuse parkira na
večih mestih v Žužemberku. Člane sveta je seznanil, da je dobil zapisnik inšpekcije, v katerem je
razvidno, da se v občini izvaja več nezakonitosti.

Ker je osem članov sveta sejo zapustilo, je župan ugotovil nesklepčnost občinskega sveta in tako sejo
zaključil.

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.
Žužemberk, 13. 5. 2010
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Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc

Župan
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