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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

30. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 7. 9. 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 in mag. Jelka Mrvar. 
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Ostali prisotni: G. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Darko Pucelj, ga Mojca Klobučar – 
občinska uprava. G. Franc Škufca – župan, Živa Zakšek, Janja Ambrožič in Slavko Mirtič-
novinarji. Pripravljalci gradiv: g. Jože Derganc, g. Blaž Malenšek. Prisotni so bili tudi občani.  
 
Župan je najprej pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave, 
novinarje in ostale prisotne. Prisotnih je vseh 15 članov občinskega sveta. Predlagal je popravke 
v dnevnem redu, v točki 9, 10 in v 12. V razpravi so sodelovali: mag. Jenkole v zvezi različnega 
poimenovanja in glede hitenja sprejemanja programa opremljanja. G. Zupančič, ki meni, da gre 
za bistvene spremembe in bo tekstualnim spremembam nasprotoval. G. Ivkovič, ki pojasnjuje, da 
je v gradivu vse pravilno napisano. 
Župan je dal v sprejem potrditev dnevnega reda s tekstualnimi predlaganimi spremembami. 
 
Glasovalo je 15 svetnikov, 11 jih je glasovalo za, 2 proti in 2 sta bila vzdržana. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1.   pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2.   potrditev Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk 
3. imenovanje kandidata za člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije 
4. seznanitev občinskega sveta s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine Žužemberk 

za leto 2010 
5. obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 

2010-rebalans 2 
6. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni 

šoli Žužemberk. 
7. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni 

šoli Prevole. 
8. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske 

vzgoje v Občini Žužemberk 
9. Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Žužemberk (OPN Žbk 08) in sprejem sklepa o potrditvi okoljskega poročila 
10. obravnava in prejem sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega 

programa (DIIP) in Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini Žužemberk in sprejem sklepa o pooblastilu županu za podpis  

11. obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 
12. obravnava in sprejem Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru'' - sprejem po hitrem postopku 
13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
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K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal točko v razpravo. Na zapisnik 29. seje je imel pripombo g. Jenkole, saj ni 
razvidno, da je podal negativno oceno ter g. Iskra, da je razpravljal, vendar ga na seji ni bilo. 
 
Župan je podal zapisnik na glasovanje. Glasovalo je 15 članov, 15 jih je glasovalo za, 0 proti. 
 
Občinski svet je potrdil 

zapisnik 
29. seje občinskega sveta, s podanimi pripombami. 

 
 
K točki 2: potrditev Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za statut in poslovnik g. Marjanu Romihu. G. Romih 
je pojasnil, da s sprejemom uradnega prečiščenega besedila poslovnika in še prej statuta ter s 
sprejemom Etičnega kodeksa novemu občinskemu svetu puščamo dobro popotnico. Zahvalil se 
je mag. Mrvar ter direktorju občinske uprave g. Kostevcu.  
V razpravi je sodeloval mag. Jenkole, ki je povprašal, če je zapuščanje seje pred koncem po 
etičnem kodeksu. Ob 19.23 je g. Jenkole zapustil sejo-toaleta. 
 
Župan je podal na glasovanje potrditev Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Žužemberk.  
Glasovalo je 14 članov, 14 jih je glasovalo za, 0 proti. 
 
Občinski svet je potrdil 
 

Uradno prečiščeno besedilo 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk. 

 
Ob 19.24 se na sejo vrne mag. Jenkole. 

 
 

K točki 3: imenovanje kandidata za člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije 
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja, ki je pojasnil, da je komisija soglasno sprejela predlog, da se za 
kandidata za člana okrajne volilne komisije imenuje Vladimir Kostevc. V razpravi je sodeloval 
mag. Jenkole, ki je povprašal kdo je bil še predlagan?. G. Dušan Papež je pojasnil, da je bila 
predlagan še Frančiška Ožbolt..  
 
Župan je podal na glasovanje predlog komisije.  
Glasovalo je 15 članov, 13 članov je glasovalo za, 1 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
za kandidata za člana okrajne volilne komisije se imenuje Vladimir Kostevc, Žužemberk. 

 
 
K točki 4: seznanitev občinskega sveta s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine 
Žužemberk za leto 2010 
Župan je pojasnil, da je bilo vsem članom občinskega sveta gradivo posredovano v mesecu juliju. 
Razprave ni bilo. 
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Župan je podal  
ugotovitev, 

da se je Občinski svet seznanil s poročilom o polletni realizaciji proračuna  
Občine Žužemberk za leto 2010. 

 
 
K točki 5: obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za 
leto 2010-rebalans 2 
Župan je dal besedo predsednikom odborov. G. Jože Papež predsednik odbora za okolje in 
prostor, komunalo in promet, odpor je potrdil rebalans, g. Jožetu Pečjaku, predsednik Odbora za 
družbene dejavnosti, odbor je podal odločite, da se ga sprejme, g. Boris Jordan, predsednik 
odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun in finance je seznanil občinski svet, da se 
ga sprejme.  
V razpravi so sodelovali: g. Zupančič, ki je pojasnjeval, da se bo občina zadolžila za 909.000 eur, 
eut ter povpraševal v zvezi denarja za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, prav 
tako se ni strinjal s postavkami za: župana, podžupanov, občinski praznik, sodni stroški, cesta 
Sela – Visejec, Boršt. Pojasnila je podal župan, ki je pojasnil, da je predvideno zadolževanje 
528.000 eur ter da zavaja ostale svetnike in občane. V burni razpravi so sodelovali tudi drugi 
svetniki: g. Jože Papež, g. Jenkole, g. Dušan Papež in ga. Breceljnik ter  g. Zajec. G. Šteingel in 
g. Iskra, ki jo je prekinil župan. 
 
Župan je podal najprej na glasovanje sprejem predloga odloka o spremembi odloka o proračunu 
občine Žužemberk za leto 2010-rebalans 2.  
Glasovalo je 15 članov, 13 članov je glasovalo za in 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2010-rebalans 2 
 
Nato je župan podal na glasovanje še odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk 
za leto 2010. 
Glasovalo je 15 članov, 13 jih je glasovalo za in 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok  
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010-rebalans 2 

 
 
K točki 6: Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Žužemberk 
Župan je dal besedo g. Jožetu Pečjaku, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je podal 
pojasnilo, da bo občinski svet obvestil o odločitvah za obe šoli. Pojasnil je, da je bil odbor mneja, 
da se sklepa za zagotovitev dodatnih zaposlitev ne sprejmeta.  
V razpravi so sodelovali: ga. Marija Ban je predlagala, da bi se le pomagalo šolam ter da bi 
občinski svet sprejel sklep, da se sofinancira le 50 %,. Ta predlog je podprl še g. Romih, g. 
Ivkovič in g. Dušan Papež. Ga. Malči Klemen je menila, da bi bilo potrebno zagotoviti 100% 
potrebnega zneska. Mag. Jenkole pa je podal pobudo, da se zagotovi 200%.  
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa s katerim se zagotovi 50% sredstev za dodatni 
obseg zaposlitev v OŠ Žužemberk.  
Glasovalo je 15 članov, 9 članov je glasovalo za, 6 je bilo vzdržanih, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk. 
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K točki 7: Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
Osnovni šoli Prevole 
Ker je potekala obravnava te točke že pri prejšnji je župan je podal na glasovanje sprejem sklepa 
s katerim se zagotovi 50% sredstev za dodatni obseg zaposlitev v OŠ Prevole.  
Glasovalo je 15 članov, 9 članov je glasovalo za, 6 je bilo vzdržanih, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole. 

 
 
K točki 8: Obravnava in sprejem sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov 
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti g. Pečjaku, ki je pojasnil, da je 
odbor sprejel odločitev, da se sklepa o novih cenah v vrtcih ne potrdi. 
V razpravi so sodelovali: mag. Jenkole bi nove cene potrdil, mag. Jelka Mrvar je opozorila na to, 
da so cene v naših vrtcih med tremi najcenejšimi in meni, da je nove cene potrebno potrditi. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog odbora, da se sklep o določitvi novih ekonomskih cen 
programov predšolske vzgoje v občini ne sprejme.  
Glasovalo je 15 članov, 11 jih je glasovalo za, 1 proti in 3 vzdržani. 
 
Občinski svet ni sprejel sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje 
v Občini Žužemberk 
 
 
K točki 9: Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žužemberk (OPN Žbk 08) in sprejem sklepa o potrditvi okoljskega poročila 
Župan je pojasnil, da je dopolnjen osnutek že obravnaval odbor za okolje in prostor, na seji pa je 
danes prisoten tudi predstavnik pripravljalca OPN-ja g. Derganc, kateremu župan da tudi besedo. 
g. Derganc je pojasnil, da je od pričakovanih 570 pobud občanov dejansko prišlo 1800 pobud, od 
tega je 279 od občine, predvidenih novih stavbnih zemljišč je 222,78 ha, kar gre za dejansko 22% 
povečanje stavbnih zemljišč. Predvideno je 60 OPPN-jev, za usklajevanje pa bo potrebno okoli 5 
mesecev.  Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jože Papež je pojasnil, 
da so bili člani enotni, da je treba OPN sprejeti čim prej. 
V razpravi so sodelovali: g. Dušan Papež, je menil, da je OPN najpomembnejši razvojni 
dokument, mag. Jenkole je povprašal kje je največ pobud? G. Derganc je pojasnil, da jih je 
največ v vinogradniških območjih-zidanice. G. Zupančič je podal nekaj vprašanj: v čem so 
razlike, kakšna bo teža pripomb občanov, v čem je dopolnjen? Župan je pojasnil, da bodo občani 
dali pripombe na razgrnjen dopolnjen osnutek, občinski svet pa bo sprejemal stališča do pripomb. 
Pred glasovanjem sta svetnika g. Zupančič in g. Jenkole podala obrazložitev, da bosta glasovala 
proti, ker postopek sprejemanja ni pravilen. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žužemberk (OPN Žbk 08).  
Glasovalo je 15 članov, 13 članov je glasovalo za, 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

dopolnjen osnutek  
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žbk 08). 

 
 
Nato je podal župan na glasovanje še sklep o sprejemu okoljskega poročila. 
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Glasovalo je 15 članov, 13 članov je glasovalo za, 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep  
okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Žužemberk. 

 
 
 
K točki 10: obravnava in prejem sklepa o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) in Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk in sprejem sklepa o pooblastilu županu za podpis  
Župan je pojasnil, da je bil DIIP za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja že sprejet, se pa 
je konzorciju občin pridružila še Sevnica in je zato potrebno sprejeti novelacijo DIIP-a ter je nato 
podal besedo predsedniku odbora za oklje in prostor, komunalo in promet g. Jožetu Papežu, ki je 
občinski vset obvestil, da je odbor mnenja, da je potrebno sklepe sprejeti. 
V razpravi so sodelovali: g, Zupančič je vprašal kolikšna je vrednost investicije in kako bo to 
potekalo. Pojasnila sta podala g. Grčar in g. Kostevc, ki pojasnita, da gre za velik projekt in če bo 
uspešen na razpisu, bo to pomenilo dostop do interneta za vse občane. 
Po razpravi je podal župan na glasovanje naslednje sklepe: sklep o potrditvi novelacije DIIP-a, 
glasovalo je 15 članov občinskega sveta: 13 jih je glasovalo za, 2 vzdržana, 0 proti 
nato sklep o dopolnitvi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, 
glasovalo je 15 članov občinskega sveta: 13 jih je glasovalo za, 2 vzdržana, o proti 
nato pa še sklep o pooblastilu županu za podpisovanje PIZ in IP, 
glasovalo je 15 članov občinskega sveta: 13 jih je glasovalo za, 2 vzdržana, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

SKLEPE  
1. Občinski svet Občine Žužemberk potrjuje dopolnitev Dokumenta identifikacije investicijskega 
programa (DIIP) načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Žužemberk, izdelovalca podjetja ACTUM d.o.o. Ljubljana in s potrditvijo daje tudi 
soglasje k morebitni novelaciji tega dokumenta za potrebe javnega razpisa. 
 
2. Občinski svet Občine Žužemberk potrjuje dopolnitev Načrta razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk in s potrditvijo daje tudi 
soglasje k morebitni novelaciji tega dokumenta za potrebe javnega razpisa 

 
3. Občinski svet Občine Žužemberk pooblašča župana za potrditev in podpis Predinvesticijske 
zasnove in Investicijskega programa za projekt »Razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Žužemberk za potrebe prijave na javni razpis (rok za oddajo 
14.10.2010). 
 
 
K točki 11: obravnava in sprejem sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 
Župan je predal besedo predsedniku odbora za okolje in prostor, komunalo in promet g. Jožetu 
Papežu, ki je pojasnil, da odbor podpira sprejem sklepov. 
V razpravi so sodelovali: g. Grčar je podel predlog, da se iz sklepa izloči zemljišče Angela 
Papež. Mag. Jenkole je menil, da se ne ve kdo je kupec za cono Jama, g. Zupančič pa je 
povprašal zakaj naj bi se izločila ga. Papež. Pojasnila je podal g. Grčar, ki je pojasnil, da zaradi 
slabega finančnega stanja ter da se počaka, pa se to realizira po sprejemu OPN-ja. 
Župan je podal sklepe o pridobitvi in odtujitvi premoženja s predlagano dopolnitvijo na 
glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta, 15 jih je glasovalo za, 0 proti, 0 vzdržanih. 
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Občinski svet je sprejel 
 

sklepe 
o pridobitvi in odtujitvi premoženja s predlagano dopolnitvijo 

 
 
K točki 12: obravnava in sprejem Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru'' - sprejem po hitrem postopku 
Župan je dal besedo pripravljalcu gradiva g. Malenšku. G. Malenšek je predstavil odlok in 
potrebo, ker naj bi bil interesent za en del obrtno-poslovne cone na Jami, ampak za to je potrebno 
imeti program opremljanja. 
V razpravi je sodeloval mag. Jenkole, ki se je zanimal, za kateri predel poslovno obrtne cone se 
zanima potencialni investitor. Župan je pojasnil, da je ta del pri cestni bazi CGP-ja. 
 
Ker ni bilo več razprave je podal župan na glasovanje sprejem predloga odloka o Programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru''  
Glasovalo je 15 članov, 15 članov je glasovalo za, 0 proti, 0 vzdržanih. 
 
Občinski svet je sprejel predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru'' 
 
Nato je župan podal na glasovanje še odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru''  
Glasovalo je 15 članov, 15 jih je glasovalo za, 0 proti, 0 vzdržanih. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

Odlok  
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja ''Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru'' 
 
 
K točki 13: vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Mag. Jelka Mrvar je obvestila svetnike, da je bilo opravljeno srečanje z lastnikoma zemljišča 
nekdanje poti od vrtca proti Cviblju, rešitev bi bila samo za otroke iz vrtca, našli pa rešitev, da bi 
bil lahko prehod narejen proti zemljišču g. Zajca. G. Pečjak se je zanimal, če je že soglasje 
cerkve za zemljišče za mrliško vežico. Župan je pojasnil, da soglasja še ni. Mag. Mrvarjeva je 
glede na to, da je zadnja seja v tem sklicu pojasnila, da je bila to dobra izkušnja, razprave bi 
morale biti bolj pozitivne in v občinskem svetu bi moralo biti več sloge. 
Nato se je vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles zahvalil za sodelovanje ter 
omenil, da je bilo med vsem tudi nekaj pozitivnih kritik, vseh potreb pa se ni moglo izpolniti, je 
pa bil ta tretji mandat najbolj usklajen za delovanje in da bi teklo delo občine tudi vnaprej 
uspešno. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 
 
Žužemberk, 26. 11. 2009 
 
 
Direktor občinske uprave                Župan 
    Vlado Kostevc                      Franc Škufca   


