OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 3. 2. 2011, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca.
Prisotni: g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, g. Dušan Papež, g. Rafael Vidmar, g. mag. Jože
Jenkole, g. Iztok Može, ga. mag. Jelka Mrvar, ga. Marija Breceljnik, g. Franc Jarc, ga.
Genovefa Maver, g. Jože Zupančič, g. Albin Ljubo Jarc, g. Matjaž Župevec, g. Jože Šteingel,
g. Milan Ivkovič.
Ostali prisotni: g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, ga. Mojca Klobučar – občinska
uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica; ga. Jerca Božič Kranjec, ga. Janja Ambrožič, ga.
Tinka Fric – novinarji in ostali prisotni občani.
Sejo je vodil g. župan Franc Škufca. Najprej je pozdravil vse člane sveta, uslužbence
občinske uprave, novinarje in prisotne občane. Podal je ugotovitev, da je prisotnih 14 članov
sveta, zato je seja sklepčna. Prisotne je seznanil z dnevnim redom 3. seje in ga podal v
razpravo. G Franc Jarc je opozoril na napako v vabilu in seznanil, da bi rad dopolnil 7. točko
dnevnega reda, za kar sta se z g. županom dogovorila, da jo dopolnil pri obravnavi te točke.
Ga. mag. Jelko Mrvar je zanimalo, kdaj lahko pričakujejo poročilo g. župana in g. direktorja, o
delu, ki potekajo v občini v tem obdobju. G. župan je obljubil, da bo poročilo podal na
naslednji seji. G. Albin Ljubo Jarc je povprašal g. Dušana Papeža, ali je pripravil dogovorjeno
gradivo za katerega so se dogovorili na odboru, da se bo obravnavalo na seji. G. župan je
povedal, da te točke ni na dnevnem redu, lahko pa se obravnava pod zadnjo točko.
G. župan je podal dnevni red na glasovanje Glasovalo je 14 članov, vsi so glasovali za.
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za statut občine in poslovnik občinskega
sveta
4. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance
5. Osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – predstavitev
6. Osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 – predstavitev
7. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žužemberk za leto 2011
8. Vprašanja in pobude
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
G. župan je dal zapisnik v razpravo.
G. Jože Zupančič je spraševal po popravljenih zapisnikih sej občinskega sveta. Podal je tudi
mnenje ga. mag. Jelki Mrvar na predlagane sklepe, ki jih je podala na prejšnji seji.
G. mag. Jože Jenkole je opozoril na napako v zapisniku v drugi točki, kjer piše, da je omenjal
Etični kodeks RS. Sam je na seji omenjal le zakonik RS.
G. Franc Jarc je opozoril, da pri drugi točki ni navajal zakone in pravila, ampak je zgolj
navedel 75. člen Poslovnika občinskega sveta. Zahteval je, da se v zapisnik dopiše, da je

1

ustno odstopil od članstva v komisiji in zakaj je odstopil, ker komisija ni sestavljena v skladu s
75. členom Poslovnika.
G. Vlado Kostevc je člane sveta seznanil, da se zapisniki zapisujejo v krajši obliki, v kateri so
zajete le glavne stvari.
G. župan je pojasnil, da se zapisnik popravlja, le v primeru, če je ugotovljeno, da je napisan
napačno.
Ga. Marija Ban se je strinjala, da se pišejo zapisniki v krajši obliki, če je potrebno, pa imajo
člani sveta možnost poslušanja magnetograma seje.
G. Jože Zupančič je zahteval, da se zapisniki popravljajo in se posredujejo članom sveta.
Hkrati je zahteval, da so na sejah prisotni vsi zaposleni v občinski upravi.

G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 2. seje s popravki.
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je glasovalo za, nihče ni bil proti.

Občinski svet je

potrdil
zapisnik 2. seje občinskega sveta s podanimi popravki.

K točki 2: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papež, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Ta je predlagal, da se potrdi mandat nadomestni članici
občinskega sveta ga. Genovefi Maver, zaradi odstopa g. Darka Pucelj, pri katerem je prišlo
do nezdružljivosti funkcij.
G. župan je podal točko v razpravo, vendar razprave ni bilo.
G. župan je podal na glasovanje Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega
sveta - ga. Genovefa Maver.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel

Sklep
o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
ga. Genovefa Maver, roj. 10. 12. 1957, stanujoči Stranska vas 13, Žužemberk.

G. župan je povabil, ga. Genovefo Maver, da zasede svoje mesto in seznanil, da je s
sprejetjem sklepa prisotnih 15 članov sveta.
K točki 3: Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za statut občine in poslovnik
občinskega sveta
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papež, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Ta je predlagal, da se sklep potrdi. G. župan je podal točko
v razpravo. Razprave ni bilo.
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju Komisije za statut občine in
poslovnik občinskega sveta.
Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za in nihče proti.
Občinski svet je sprejel

Sklep
o imenovanju Komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta, v sestavi
ga. Marija Ban, Dvor 47, Dvor,
g. Milan Ivkovič, Lopata 16, Hinje,
g. Albin Ljubo Jarc, Cvibelj 27, Žužemberk,
g. Jože Zupančič, Trške njive 39, Žužemberk,
ga. Marija Breceljnik, Hinje 14, Hinje.
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K točki 4: Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance
Tudi pri tej točki je g. župan dal besedo g. Dušanu Papež, predsedniku Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ta je predlagal, da se predlagani
sklep potrdi. G. župan je podal točko v razpravo.
G. Franc Jarc je opozoril, da so se na predhodnih sestankih dogovorili, da se imenuje v
odbor strokovnjak iz tega področja in sicer g. Janez Pirc, sedaj pa je predlagani član g. Milan
Ivkovič.
G. Dušan Papež je povedal, da so se dogovorili za sodelovanje z g. Pirc, vendar ga kot člana
niso predlagali, zaradi njegove službene zadržanosti.
G. Jože Zupančič je menil, da bi morali namesto g. Milana Ivkoviča v odbor imenovati še
enega člana svetniške skupine.
G. Matjaž Župevec je menil, da takšen predlog ni upravičen.
G. Franc Jarc je še enkrat povedal, kakšno bi moralo biti članstvo komisije in temu primerni
tudi predsedniki komisij.
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance.
Glasovalo je 13 članov, 12 jih je glasovalo za in 1 proti.
Občinski svet je sprejel

Sklep
o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance, v sestavi
g. Marko Zajec, Prapreče 20, Žužemberk,
g. Albin Ljubo Jarc, Cvibelj 27, Žužemberk,
g. mag. Jože Jenkole, Dvor, 13, Dvor,
g. Stanislav Legan, Nad Miklavžem 17, Žužemberk,
g. Milan Ivkovič, Lopata 16, Hinje.

K točki 5: Osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – predstavitev
G. župan je podal krajše pojasnilo o sprejetju in vlogi proračuna. Seznanil je tudi z možnostjo
oddaje pripomb in pobud.
G. Jože Zupančič je opozoril na napako pri sestavi proračuna. Ga. Mojca Klobučar mu je
razložila zakaj je proračun v takšni obliki.
Nekaj besed o razgrnitvi in sprejetju proračuna je podal tudi g. Vlado Kostevc.
G. Franc Jarc je menil, da bi moral biti proračun sestavljen realneje.
K točki 6: Osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 – predstavitev
Pri tej točki ni bilo razprave, saj so jo tolmačili s prejšnjo točko.
K točki 7: Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Žužemberk za leto 2011
G. župan je podal točko v razpravo.
G. Franc Jarc je v imenu svetniške skupine podal predlog za dopolnitev programa dela in
obrazložitev. Predlagal je, da se za predlagani sklep glasuje s poimenskim izrekanjem članov
sveta v skladu z 58. členom poslovnika.
G. Vlado Kostevc je podal krajše pojasnilo o vlogi programa dela in pojasnil, da dopolnitev ni
primerna za sestavo programa dela občinskega sveta. Zato je predlagal, da se predlagani
sklep ne obravnava kot dopolnitev, ampak kot samostojni sklep za poročanje občinske
uprave o delu.
G. Jože Zupančič je menil, da se mora program dela dopolni s predlogom.
G. Marko Zajec je predlagal pavzo za posvet.
G. župan je odločil, da se seja nadaljuje ob 18.15 uri.
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G. župan in g. Vlado Kostevc sta pojasnila, kje lahko člani sveta in ostali občani dobijo
podatke o izpeljanih javnih naročilih.
O predlogih svetniške skupine se je odprla daljša debata.
G. župan je podal na glasovanje predlog, da člani sveta glasujejo z poimenskim izrekanjem.
Glasovalo je 15 članov, 6 jih je glasovalo za in 9 proti.
Občinski svet ni sprejel glasovanja z poimenskim izrekanjem.
Župan je podal na glasovanje predlog sklepa svetniške skupine za dopolnitev programa dela.
Glasovalo je 15 članov, 6 jih je glasovalo za in 9 proti.
Občinski svet ni sprejel dopolnitev programa dela občinskega sveta.
Župan je podal na glasovanje predlog programa dela Občinskega sveta Občine Žužemberk
za leto 2011.
Glasovalo je 15 članov, 9 jih je glasovalo za in 6 proti.
Občinski svet je sprejel

Programa dela
Občinskega sveta Občine Žužemberk za leto 2011.

K točki 8: Vprašanja in pobude
G. Iztok Može je podal pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti v Hinjah, Žužemberku,
Dvoru, Ajdovcu in Šmihelu.
G. Albin Ljubo Jarc je imel v imenu občanov vprašanja glede pristojnosti za mostove in brvi v
občini in konkretnejša vprašanja o mostu v Drašči vasi in Tomaževem mostu. Zanimala ga je
trenutno stanje izgradnje mostu v Žužemberku in montažni most. Predlagal je, da se v sklopu
izgradnje mostu asfaltira še ulica do Ribiškega doma. Predlagal je obnovitev brvi Stavča vas
– Brod in obnovitev pešpoti ob reki, kjer so že obstajale. Zanimalo ga je lastništvo gradu v
Žužemberku in plavža na Dvoru, saj se boji, da bi se obnovljene objekte vrnilo zasebnim
lastnikom.
G. Jožeta Zupančiča je zanimala izgradnja škarpe v Mačkovcu in cesta Reber – Bič.
Zahteval je popravljene zapisnike in da se odgovore na vprašanja posreduje vsem članom
sveta.
G. Iztok Može je predlagal, da se ustanovi služba za oskrbo starejših ljudi med vikendom.
Izrazil je razočaranje nad občino, ker ni podala pritožbe na gradbeno dovoljenje za izgradnjo
male hidroelektrarne na Dvoru.
Ga. Genovefo Maver je zanimala izgradnja javne razsvetljave v Stranski vasi, katero so
vaščani delno že sofinancirali.
G. Jožeta Šteingla je zanimala vključitev deklice v vrtec.
Ga. mag. Jelka Mrvar je povedala, da se je na šolo obrnilo KD Šmihel, za ureditev igrišča na
Luži, katerega uporabljajo tudi v šolske namene, za pomoč pri ureditvi le tega. Zanimal jo je
razpis za obnovo stare šole, ki je v slabem stanju in analize komunalnega podjetja zaradi
vonjav amonijaka v POŠ Dvor, v prostorih vrtca. Ob priložnosti pa je povabila na proslavo ob
kulturnem prazniku v šolske prostore.
G. Matjaža Župevca so zanimali OPN in OPPN ter projekt »Suhokranjski vodovod«.
Predlagal je, da se članom sveta pove, kateri občani še niso podpisali služnostnih pogodb,
za izgradnjo vodovoda, da bi pomagali, da bi čim več občanov te pogodbe podpisalo.
G. Jožeta Šteingla je zanimala izgradnja javne razsvetljave v Srednjem Lipovcu in kako je s
cestama Brezova Reber – Prečna ter Žvirče – Ambrus.
G. mag. Jože Jenkole je spraševal, če bo občina uredila grob na pokopališču v Dolnjem
Kotu, na katerega so bile prenesene kosti z Dvora in kaj je z ureditvijo mrliške vežice na tem
pokopališču. Prosil je še za magnetograme 30., 1., 2. in 3. seje občinskega sveta.
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G. Jože Zupančič je podal pobudo, da so na naslednjih sejah prisotna tudi g. Grčar in g.
Pucelj. Imel je še pripombo na objavljanje člankov v Suhokranjskih poteh o cesti skozi
naselje Dvor in kako rešiti problem, da bi se cesta čim prej uredila.
G. Franc Jarc je imel vprašanje glede pomoči, ki jo je občina namenila občanom, ki so utrpeli
škodo med poplavami. Zanimale so ga investicije, ki niso bile vključene v proračunu za leto
2010. Podal je pobudo, da se občina vključi k reševanju problematike izdaje gradbene
dokumentacije za izgradnjo MHe na Dvoru, v smislu zaščite občanov in kulturnih vrednot.
Prosil je za seznam sestav v svetih javnih zavodov, v katerih je občina ustanoviteljica oz.
soustanoviteljica.
G. Vlado Kostevc je podal višino in kolikim občanom so bila sredstva za pomoč po poplavah
namenjena, vendar je g. Franc Jarc hotel konkretnejše podatke.
G. Dušan Papež je opozoril na varovanje osebnih podatkov.
Ga. Genovefa Maver je seznanila, kako so pomagali oškodovanim pri poplavah iz Rdečega
križa.
Ga. Marija Breceljnik je še enkrat vprašala glede ceste Žvirče – Ambrus in opozorila, da se
na OŠ Prevole pojavlja radon, katerega premagujejo kolikor se da, vendar bo v prihodnje
potrebna sanacija.
G. Rafael Vidmar je imel vprašanje glede ceste v Šmihelu pri »veliki luži«. Povedal je, da ima
tam občan ob deževnih dnevih več problemov.
G. Marko Zajec je bil proti, da se vsa svetniška vprašanja pošiljajo vsem članom sveta.
G. Iztok Može je prosil g. Dušana Papež za komentar glede izbire novega direktorja podjetja
Komunala d.o.o., v katerem je član nadzornega sveta.
G. Papež mu je to razložil in se ob tej priložnosti dotaknil problematike s komunalnimi
storitvami z občino Žužemberk.
G. Jože Zupančič je izrazil presenečenje glede na to, da je član sveta tudi član nadzornega
sveta v javnem podjetju Komunala d.o.o..
G. Albina Ljuba Jarca je zanimalo, ali imajo gasilske cisterne, ki vozijo občanom vodo tudi
števnino, saj so ga zanimala sredstva glede tega.
Župan je seznanil, da se je z mesecem februarjem imenoval g. Jožeta Šteingla v podžupana,
ki bo pokrival področje družbenih dejavnosti. Seznanil je še, da bo v prihodnje imenoval še
enega podžupana, ki bo pokrival področje okolja in prostora.
Župan je na zastavljena vprašanja podal krajše odgovore. Vprašanja in pobude so bile
oddane tudi v pisni obliki, za katere bodo dobili člani sveta pisne odgovore.
Župan se je zahvalil za sodelovanje in vsem prisotnim zaželel lep večer.
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.
Številka: 900-12/2011-19
Žužemberk, 3. 2. 2011

Zapisnikarica
Tanja Hrovat l.r.

Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc l.r.

Župan
Franc Škufca l.r.
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