
1 

 

OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

4. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 4. 3. 2011, ob 18. uri in po prekinitvi seje še 17. 3. 2011, ob 17. uri,  

v sejni sobi Občine Žužemberk. 
 
 
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca, ki jo je tudi vodil. 
 
Na seji občinskega sveta 4. 3. 2011: 
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, g. Martin Grčar, g. Darko Pucelj – občinska 
uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica; g. Ladislav Jaki iz Komunale d.o.o. in ga. Brigita Kalčič 
iz MIR; g. Slavko Mirtič, ga. Janja Ambrožič – novinarji in ostali prisotni občani. 
 
Na seji občinskega sveta 17. 3. 2011: 
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. 
 
Opravičeno odsoten: g. Milan Ivkovič. 
 
Ostali prisotni: g. Vlado Kostevc, ga. Vida Šušterčič, g. Martin Grčar, g. Darko Pucelj – občinska 
uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica; novinarji in ostali prisotni občani. 
 
Sejo je vodil g. župan Franc Škufca. Najprej je pozdravil vse člane občinskega sveta, uslužbence 
občinske uprave, novinarja in prisotne občane. Podal je ugotovitev, da so prisotni vsi člani sveta, 
zato je seja sklepčna. Prisotne je seznanil z dnevnim redom 4. seje. Predlagal je, da se točka, ki 
se nanaša na občinski prostorski načrt umakne iz dnevnega reda, saj so na odboru za okolje in 
prostor sklenili, da se točko dopolni in obravnava na naslednji seji. Zatem je g. župan podal 
predlagani dnevni red v razpravo, ki pa je ni bilo. 
 
G. župan je podal spremenjeni dnevni red na glasovanje. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 je 
glasovali za, 0 proti. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
2. Obravnava predloga Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011 
3. Predlog Sklepa o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žužemberk za leto 

2010 
4. Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin 

Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk 
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža" 
– skrajšan postopek 

6. Dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 - 1. obravnava 
7. Dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 - 1. obravnava 
8. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Žužemberk – skrajšan postopek 
9. Obravnava Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice v vrtcu 

pri OŠ Žužemberk 
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10. Vprašanja in pobude 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
G. Jože Zupančič je poudaril, da je pri imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem… 
prišlo do večje nepravilnosti. Poudaril je, da bi morali v odbor imenovati g. Janeza Pirca, kot je bilo 
dogovorjeno in ne g. Milana Ivkoviča. Prebral je tudi pismo g. Pirca, v katerem omenja, da ni 
podali nobene odstopne izjave. Opozoril je, da se je potrebno držati sprejetega Etičnega kodeksa 
in zahteval, da celoten odbor odstopi. 
G. Franc Jarc je ravno tako izrazil zgroženost nad imenovanjem Odbora za gospodarstvo, 
kmetijstvo, turizem… Seznanil je s pogovorom, ki ga je imel z g. Janezom Pircem. Smatral je, da 
je bilo imenovanje v neskladju z Etičnim kodeksom. Komisiji za imenovanja je predlagal, da 
odstopi. Pri 7. točki zapisnika je prosil, da se ta dopolni z dopolnitvijo programa dela občinskega 
sveta, ki ga je podal na svetu. Predlagal je, da se zapisnik dopolni s prilogo. Imel je še pripombo, 
ko je na prejšnji seji govoril o izgradnji MHE na Dvoru. V zapisniku piše, da je govoril v smislu 
zaščite občanov in kulturnih vrednot. Povedal je, da je govoril o naravnih vrednotah in kulturni 
krajni. 
G. mag. Jože Jenkole je opozoril na upoštevanje Etičnega kodeksa. 
G. Albin Ljubo Jarc je v imenu svetniške skupine izrazil nezadovoljstvo z odgovori na svetniška 
vprašanja in zahteval konkretnejše odgovore. Očital je manipulacijo s strani župana in občinske 
uprave. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je povedala, da je avtorica Etičnega kodeksa ni pa pristojna za 
neupoštevanje tega kodeksa med člani. Seznanila je, da ni bila seznanjena s tem, da g. Pirc ni 
podal odstopne izjave od članstva v odboru. 
 
G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 3. seje s popravki. 
Glasovalo je 14 članov, 11 jih je glasovalo za in 3 proti. 
 
Občinski svet je  

potrdil 
zapisnik 3. seje občinskega sveta s podanimi popravki. 

 
 
K točki 2: Obravnava predloga Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011 
S točko je podrobneje seznanil predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. 
Dušan Papež. Seznanil je, da je bil na odboru prisoten tudi g. Ladislav Jaki iz Komunale, ki je 
podal pojasnila. Predlagal je, da se plan sprejme z določenimi popravki, s katerimi je člane sveta 
tudi seznanil. 
G. Albina Ljuba Jarca so zanimale predvsem velike izgube na vodovodnem omrežju in male 
čistilne naprave. Menil je, da se mora na čistilni napravi pripraviti priklop, kamor bodo lahko občani 
pripeljali fekalne odpadke iz greznic. Zahteval je še popis vseh cest v občini in njihovo stanje, da 
se sestavi prioritetna lista, po kateri se bodo ceste modernizirale. 
Tudi g. Iztok Može je imel pripombe na plan Komunale, zaradi prevelikih izgub na vodovodu. 
Predlagal je, da se sredstva za izgradnjo vodovoda povišajo. 
Da je izguba prevelika se je strinjal tudi g. Franc Jarc. Predlagal je, da se popravilo vodovodnih 
cevi vrši v večjem obsegu. 
G. Jože Zupančič je podal nekaj ugotovitev glede plana. Izrazil je nezadovoljstvo z podražitvami, 
ki so jih sprejeli na svetu pred letom. Beseda je tekla tudi glede malih čistilnih naprav in njihovi 
ceni. 
Pojasnila in komentarje na mnenja članov sveta so podali g. Dušan Papež, g. Marin Grčar in g. 
Ladislav Jaki. 
G. Iztok Može je menil, da občina s svojem vodovodnim omrežjem ne bo imela dobička. 
G. Jože Zupančič je odprl razpravo o čistilni napravi in o gradnji vodovoda, ko so ga občani gradili 
z lastnimi rokami. Menil je, da bi morale biti cene vode v celotni Sloveniji enotne. 
G. Albin Ljubo Jarc je prosil, da se pripravijo podatki, kdaj so se začele izgube na vodovodnem 
omrežju in na ostalih področjih. 
G. Matjaž Župevec je menil, da bi občani morali ločevati odpadke. Menil je, da bi občani pazili, kaj 
bi metali v zabojnike, če bi odpadke zaračunavali po teži. Menil je, da bi morale biti pri 
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novogradnjah obvezne male čistilne naprave, saj bi bil to približno isti strošek, kot izgradnja 
greznice. Predlagal je, da se male čistilne naprave sofinancira tudi iz strani občine ali iz kakšnih 
drugih sredstev. 
Nekaj pojasnil in komentarjev na poslovni plan in na mnenja članov sveta je podal tudi g. župan. 
 
G. župan je podal na glasovanje Poslovni plani Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011. 
Glasovalo je 14 članov, 11 jih je glasovalo za in 3 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Poslovni plan 
Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011. 

 
 
K točki 3: Predlog Sklepa o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine 
Žužemberk za leto 2010 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Dušan Papež je povedal, da so 
točko obravnavali na odboru in predlaga, da se sklep sprejme. S predlaganim sklepom so se 
strinjali tudi na Odboru za lokalno samoupravo, je povedal g. Milan Ivkovič predsednik odbora. 
Ga. mag. Jelko Mrvar je presenetil upad kršitev in predlagala, da se tudi letos izpelje čistilna 
akcija, ki ni predvidena v takšni obliki. Zanimala jo je hramba zimskih količkov, ki so postavljeni ob 
cesti in kje so že urejena mesta za plakatiranje.  
G. Iztok Može je podal pobudo, da se postavi več merilnikov hitrosti, predvsem na rizičnih 
območjih. Zanimalo ga je tudi glede informacij v zvezi postavitve radarja. Ga. Brigita Kalčič je 
povedala, da bo radar postavljen samo v Občini Dolenjske Toplice, postavljen bo na državnih 
cestah, v nujnih primerih bi ga postavili tudi na druge ceste. 
G. Franc Jarc je imel pripombo na neprimerno vedenje voznikov in parkiranje na trgu v 
Žužemberku. Predlagal je, da se avtomobili umaknejo iz centra Žužemberka. 
 
G. župan je podal na glasovanje Sklep o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine 
Žužemberk za leto 2010. 
 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti 

Občine Žužemberk za leto 2010. 
 
 
K točki 4: Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Dušan Papež je povedal, da so 
točko obravnavali na odboru in predlagajo, da se sprejme. S poročilom so se strinjali tudi na 
Odboru za lokalno samoupravo, je povedal g. Milan Ivkovič, predsednik odbora. 
 
Razprave ni bilo. 
Župan je podal ugotovitev, da se je občinski svet seznanil s poročilom o delu skupne občinske 
uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in 
Žužemberk. 
 
 
K točki 5: Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in 
Občine Straža" – skrajšan postopek 
Župan je pojasnil, da se ta odlok sprejema po skrajšanem postopku, kar je bilo navedeno že v 
vabilu in občinski svet je soglasno potrdil dnevni red, kar pomeni, da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku. Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Dušan 
Papež je povedal, da so odlok obravnavali na odboru in predlaga, da se sprejme, vendar ne 
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podpirajo dodatne zaposlitve. Predsednik Odbora za lokalno samoupravo, g. Milan Ivkovič je 
povedal, da so se na odboru strinjali z odlokom, vendar tudi oni ne podpirajo dodatne zaposlitve. 
G. Albin Ljubo Jarc je podal obrazložitev odloka, kar so obravnavali na odboru in predlagal 
dopolnitev 7. člena. Ga. Brigita Kalčič mu je pojasnila, da je 7. člen popolnoma v skladu z 
zakonom. 
G. Jože Zupančič je povedal, da se morajo stroški zmanjšati in ne povečati, kot je predvideno v 
proračunu. Pojasnilo mu je podala ga. Kalčič.  
 
G. župan je podal na glasovanje osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine 
Žužemberk in Občine Straža". 
 
Glasovalo je 14 članov, 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Osnutek Odloka 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, 
Občine Žužemberk in Občine Straža". 

 
 
G. župan je podal na glasovanje Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine 
Žužemberk in Občine Straža". 
Glasovalo je 14 članov, 14 članov je glasovalo za in 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

"Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, 
Občine Žužemberk in Občine Straža". 

 
 
K točki 6: Dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 - 1. 
obravnava 
Na začetku je g. župan seznanil z osnutkom odloka in povedal, zakaj je proračun tako sestavljen. 
G. Jože Zupančič je menil, da je proračun »prenapihnjen«. Motil ga je 7. člen v katerem lahko 
župan spreminja vrednost projektov oz. razvojnih načrtov. Ni se strinjal z zadolžitvami. Poudaril je, 
da bo nepretrgoma kontroliral porabo sredstev. Iz proračuna je povzel, za kaj je namenjeno 
preveč sredstev, kaj mu je všeč, da se bo realiziralo, za nekatere projekte pa je spraševal, kaj je 
že realiziranega. Njegove komentarje in trditve sta komentirala g. župan in g. Martin Grčar. 
G. mag. Jože Jenkole je menil, da je še vedno finančna kriza, za določene stvari pa se sredstva 
višajo. Tudi on se je pri določenih stvareh strinjal z g. Zupančičem in komentiral nekatere dele 
proračuna, predvsem šolske prevoze. Zahteval je odgovornost občine in predvsem g. župana pri 
realizaciji proračuna in zadolževanju. Tudi na njegove trditve je g. župan podal komentar. 
Glede na komentarje za sredstva namenjena za šolstvo, iz strani g. mag. Jenkoleta in g. 
Zupančiča, je svoje mnenje podala ga. Marija Breceljnik. 
G. Albin Ljubo Jarc je zahteval, da se razkrijejo plače zaposlenih v občinski upravi. G. Vlado 
Kostevc je povedal, da se lahko javno razkrijeta le plači župana in direktorja. 
Svoje mnenje o proračunu je podal tudi g. Dušan Papež in predlagal, da člani sveta poskusijo 
pridobiti čim več sredstev iz strani države. 
Pripombe na proračun je imel tudi g. Franc Jarc. Izrazil je dvom, da je proračun pripravljen po 
zakonu. Nekaj besed je namenil tudi glede pripomb, ki jih je podala svetniška skupina. 
Mnenje in vprašanja o proračunu je imela tudi ga. Marija Ban. 
G. Iztok Može je poudaril, da je problem v tem, da proračun ni bil primerno predstavljen. Zahteval 
je, da se proračun primerno predstavi iz strani župana. G. Vlado Kostevc je seznanil, da so 
pojasnila in obrazložitve na CD-jih, ki so jih člani sveta prejeli z gradivom za prejšnjo sejo. Podal je 



5 

 

tudi kratko pojasnilo o proračunu. Svetnike je seznanil tudi s postopkom zadolževanja, o katerem 
je bilo veliko govora. 
Z natančnejšo obrazložitvijo po predlogu g. Možeta se je strinjala tudi ga. mag. Jelka Mrvar. 
G. Franc Jarc je predlagal spremembo poslovnika, da bo omogočal primerno razlago proračuna. 
G. Jože Zupančič je seznanil, da bo opozicijska skupina pripravila popravljen poračun. 
 
G. župan je podal na glasovanje dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za 
leto 2011 - 1. obravnava. 
Svoj glas je obrazložil g. Franc Jarc. 
 
Glasovalo je 14 članov, 10 članov je glasovalo za in 4 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Dopolnjen osnutek 
Odloka 

o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 - 1. obravnava 
 
 
K točki 7: Dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 - 1. 
obravnava 
G. župan je podal pojasnilo, kot pri prejšnji točki in podal točko v razpravo 
G. Iztok Može je prebral 131. člen poslovnika občinskega sveta, sprejetega v prejšnjem letu in z 
njim utemeljeval predstavitev proračuna. 
G. Jože Zupančič je menil, da je identičen proračunu za leto 2011. Zahteval je glasovanje, da se 
županu ne dovoljuje, da spreminja vrednost projektov oz. razvojnih načrtov, kot je napisano v 7. 
členu. 
G. Matjaž Župevec se je dogovoril, da bo spremljal dela pri izgradnji ceste Brezova Reber – 
Prečna. 
 
G. župan je podal na glasovanje dopolnjen osnutek Odloka o proračunu Občine Žužemberk za 
leto 2012 - 1. obravnava  
Tudi pri tej točki je g. Franc Jarc obrazložil svoj glas. Svoj glas je obrazložil tudi g. Jože Zupančič. 
 
Glasovalo je 15 članov, 9 članov je glasovalo za in 6 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Dopolnjen osnutek 
Odloka 

o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 - 1. obravnava. 
 
 
K točki 8: Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk – skrajšan postopek 
Župan je pojasnil, da se tudi ta odlok sprejema po skrajšanem postopku, kar je bilo navedeno že v 
vabilu in občinski svet je soglasno potrdil dnevni red, kar pomeni, da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku. Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Šteingel je seznanil, 
da so točko obravnavali na odboru, na katerem so se strinjali, da se odlok sprejme. 
Pojasnilo o osnutku odloka je podal g. Darko Pucelj. 
 
G. župan je podal na glasovanje Osnutek Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. 
 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

Osnutek Odloka o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Žužemberk. 
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G. župan je podal na glasovanje Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk. 
 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za, 0 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Odlok o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Žužemberk. 
 
 
K točki 9: Obravnava Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice 
vzgojiteljice v vrtcu pri OŠ Žužemberk 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Šteingel je seznanil, da so točko obravnavali 
na odboru, na katerem so se strinjali, da se sklep sprejme. Pojasnilo je podal še g. župan. 
G. Franc Jarc se je strinjal s predlaganim sklepom, vendar je menil, da je otrok s posebnimi 
potrebami šele takrat ko dobi odločbo, da je gibalno oviran in mu je odobren spremljevalec in ne 
pomočnik vzgojitelja. Predlagal je, da šola pomaga, da se za otroka čim prej pridobi odločbo. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je pojasnila, da je pri majhnih otrocih postopek dolgotrajnejši. 
 
G. župan je podal na glasovanje Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice 
vzgojiteljice v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice 

v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
 
 
K točki 10: Vprašanja in pobude 
G. župan je na začetku seznanil z gradivom, ki so ga člani sveta prejeli na začetku seje. Gradivo 
je bilo povezano z tožbo, ki jo je vložila svetniška skupina. Izdan je bil sklep, da se tožba zavrže. 
Pojasnil je tudi to, da pobude na proračun niso bile umeščene v proračun.  
G. Jože Šteingel je menil, da se nekateri člani sveta neprimerno obnašajo. 
G. Dušan Papež je povedal, da stoji za svojimi besedami, ki jih je izrazil na prejšnji seji. Apeliral je 
k temu, da se g. Pirca ne izrablja v določene namene. 
G. Franc Jarc in g. Jože Zupančič sta še enkrat izrazila mnenje glede imenovanja oz. 
neimenovanja g. Pirca v odbor. G. Franc Jarc je še enkrat seznanil s pogovorom, ki ga je imel z g. 
Pircem. Predlagal je, da se napaka popravi. 
Zanimalo ga je vse v zvezi z javnimi naročili, ki so bila v vrednosti nad 10.000,00 eur. Zanimalo ga 
je, ali je KVP dobil anonimno pismo, glede delovanja podjetja na Dvoru. Menil je, da sta cesta 
proti Biču in cesta na Poljanah zelo slabi, zato ga je zanimalo, kako je s prenovo. Še enkrat je dal 
pobudo, da se občina aktivno vključi k reševanju problema izgradnje MHe. Zahteval je, da se 
občina pritoži na gradbeno dovoljenje, kot stranka v postopku. Svetnike je še seznanil s podatki o 
reki in kako bi ji MHe škodila. 
G. Iztok Može je nekaj besed namenil tožbi svetniške skupine in problematiki za odkup zemljišča 
za cesto na Dvoru. Seznanil je tudi z pogoji ga. Reparjeve. Zanimalo ga je, zakaj je občina 
skrajšala delavni čas Blatnikovemu hramu na Dvoru. Pojasnilo je podala predsednica KVP ga. 
Marija Ban, ki je povedala, da delavnega časa podjetju niso skrajšali, je pa prebrala anonimno 
pismo in seznanila, kako so podjetje obvestili o tem pismu. Beseda je nanesla tudi na anonimno 
pismo, ki se je nanašalo na Laura bar, ravno tako z Dvora. Tudi njim je KVP poslal vljudnostno 
pismo. 
Kakšno je stanje z odkupom zemljišča za cesto na Dvoru, z ga. Repar je pojasnil tudi g. Martin 
Grčar, ki se ni strinjal z zahtevami ga. Reparjeve. 
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G. mag. Jože Jenkole se je dotaknil tožbe in seznanil, da bodo v prihodnje, če bodo menili, da je 
zadeva nezakonita takoj prešli na tožbo. Beseda je nanesla tudi k izgradnji MHe na Dvoru. Prosil 
je, da g. Martin Grčar ne pošilja elektronske pošte, naj se aktivirajo pri odkupu zemljišča za cesto 
na Dvoru. Trdil je, da je imel v rokah dokument, v katerem je bilo napisano, da je občina skrajšala 
delavni čas podjetju blatnikov hram. Župan je pojasnil, da podjetju še ni bil potrjen delovni čas, ker 
niso predložili uporabnega dovoljenja, ki je za to potreben, zato občina ni mogla skrajšati 
delavnega časa. G. Jenkoleta je zanimalo še, ali so sklepi, ki so bili sprejeti na 30. seji prejšnjega 
mandata veljavni in zahteval pisni odgovor.  
G. Jože Zupančič je prosil, da se da besedo ga. Ani Vehovec in g. Aleksandru Valenčiču, da 
razložita njune težave. G. župan je podal na glasovanje, da se jima da beseda. Večina je 
glasovala za, zato jima je g. župan dal besedo. G. Valenčič je prisotne seznanil, da je občina 
onemogočila obnovo njihove nepremičnine tako imenovane »Vehovčev mlin«, ki jo nameravata s 
partnerico obnoviti za stanovanjske in v turistične namene, ker občina uveljavlja predkupno 
pravico. Župan je pojasnil, da občina ne ovira obnove, vendar je potrebno občanom zagotoviti 
dostopnost do svojih objektov. Župan je pojasnil, da se Vehočevi ne strinjajo s služnostjo po 
njihovem zemljišču, po katerem poteka pešpot. Zadevo je pojasnil tudi g. Marko Zajec, kateremu 
je soseda ga. Vehovec, ki je lastnica nepremičnine, zaprla dostop do žage. Nekateri člani sveta so 
menili, da mora občina takoj omogočiti, da bo lahko družina nadaljevala s prenovo nepremičnine. 
Glede te zadeve se je vnela zelo burna razprava. 
 
Župan je ob 22.40 uri prekinil 4. sejo Občinskega sveta občine Žužemberk. 
 
 
4. seja Občinskega sveta občine Žužemberk, se je nadaljevala 17. 3. 2011, ob 17. uri. Prisotnih je 
bilo 14 članov občinskega sveta, seja se je nadaljevala pri 10. točki. 
 
K točki 10: Vprašanja in pobude 
G. Jože Zupančič je prosil g. župana, da korektno vodi sejo, saj je bila prekinitev seje nepotrebna. 
G. Jože Zupančič je nadaljeval z zadevo Vehovec, ki so jo že obravnavali na prejšnji seji. 
Predlagal je, da se sprejme sklep, da občina čim prej izda investitorju vsa potrebna soglasja, da 
se občina ne vtika v medsosedska razmerja in da občina ne zahteva služnosti po privatnem 
zemljišču. Župan je povedal, da je to obravnava točke vprašanja in pobude, zato za predlagane 
sklepe ne bodo glasovali. G. Zupančič je nadaljeval s svojim mnenjem o tem, da občina nima 
pravice do takšnega ravnanja v tem primeru. Zadeva je zopet prešla v daljšo razpravo. Zadevo so 
pojasnjevali ga. Vida Šušterčič, g. župan in g. Vlado Kostevc. G. Iztok Može je podal pobuda, da 
se za to problematiko pripravi gradivo in se obravnava na naslednji seji. 
Župan je podal na glasovanje, da se glede te zadeve do naslednje seje Odbora za okolje in 
prostor, komunalo in promet pripravilo gradivo, ki se ga bo obravnavalo. 
 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
Občinski svet je sprejel predlog, da se glede te zadeve do naslednje seje Odbora za okolje 
in prostor, komunalo in promet pripravilo gradivo, ki se ga bo obravnavalo. 
 
Mnenja in pojasnila o zadevi so izrazili še nekateri člani sveta in zaposleni v občinski upravi. 
Ob razpravi so se dotaknili tudi nekaterih drugih pešpoti, pri katerih občina ni uredila služnosti. 
G. Iztok Može je predlagal g. Martinu Grčarju, da bi šla do naslednje seje odbora do ga. 
Reparjeve in poskusila urediti zadeve za odkup zemljišča za cesto na Dvoru. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je seznanila, da je bil objavljen razpis za financiranje obnov potresno 
nevarnih objektov, zato jo je zanimalo, kako poteka kandidiranje za ta sredstva in če je potrebna 
še kakšna dokumentacija. Zanimalo jo je tudi, kdaj bo zamenjan kompresor v čistilni napravi pri 
POŠ Dvor. 
G. Jože Zupančič se je dotaknil komisije za mandatna vprašanja. Menil je, da je bila izrečena laž, 
zato ga zanima, kako bodo to napako rešili. Zahteval je, da komisija odstopi. 
G. Matjaž Župevec je povedal, da bodo poskusili na naslednjem zasedanju komisije najti primerno 
rešitev, v nasprotnem primeru pa bo razmišljal o odstopu. 
O nepravilnostih pri imenovanju odbora je še naprej tekla beseda. 
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G. Jože Zupančič je predlagal razširitev ceste proti Trebnjem pri stari hiši Grčarjevih in zato posek 
lipe. Seznanil je tudi z napakami v zapisniku Odbora za lokalno samoupravo. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je predlagala, da se na novi avtobusni postaji postavi koš za odpadke s 
pepelnikom, ker po tleh ležijo cigaretni ogorki. 
G. Rafael Vidmar je seznanil, da stara Zajčeva gostila razpada in ogroža cesto, lastnik te hiše je 
pristal, da se jo podre. Predlagal je, da se na 'pristavskem' ovinku postavi odbojna ograja. 
Zanimalo ga je, kdaj se bo uredila cesta Šmihel - Plešivica. 
G. Jožeta Šteingla je zanimala cesta Brezova Reber – Prečna in obnova stare sušilnice sadja na 
Brezovi Rebri. Župan je povedal, da se čaka razpis za sofinanciranje obnove sušilnice. Predlagali 
so, da bi jo obnovili na takšen način, kot je potekala obnova vodnjaka na Ajdovcu, lahko bi našli 
kakšnega sponzorja, pomagali bi tudi krajani. Seznanili so tudi s tem, da je g. Bobnar izrazil 
pripravljenost obnove, če se mu sušilnica vrne. 
G. Albina Ljuba Jarca je zanimalo gradbeno dovoljenje za most v Drašči vasi. Zopet se je dotaknil 
problematike MHe na Dvoru, za katero je poudaril, da je občina sodelovala pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja. Pojasnilo glede sodelovanja občine mu je podala ga. Vida Šušterčič. 
Občina se je udeležila ustne obravnave pred izdajo gradbenega dovoljenja. G. Jarca je zanimal 
most v Žužemberku in škarpa, ki jo odneslo. Seznanil je s tem, da so zadeve glede mostu 
obravnavali tudi na odboru. Ni mu bilo všeč, da naj bi podjetje, ki gradi most, šlo v stečaj. 
Predlagal je da se sestavi skupina 5. članov svetniške skupine, ki bodo prisotni na koordinacijskih 
sestankih. S tem predlogom se g. Grčar ni strinjal.  
G. Iztoka Možeta je zanimalo, kakšna je trenutna situacija z lončarijo na Dvoru. Seznanil je, da bo 
iz strani krajanov Dvora sestavljen odbor za obnovo železolivarne v katerega je povabil tudi 
predstavnike občine. Seznanil je, da imajo v odboru že ljudi različnih profilov. G. Vlado Kostevc je 
seznanil, da je vodil prekritje lončarije g. Martin Grčar, sedaj se v njej hrani mobilni vinotoč 
Društva vinogradnikov Suka krajina, po pogodbi sklenjeni med ministrstvom in društvom. Seznanil 
je tudi z lastništvom zemljišča, katero je v lasti Ministrstva, sklenjenega pa še ni bilo 
primopredajnega zapisnika s podjetjem Novoles. 
G. Jože Zupančič je bil šokiran nad delovanjem kanalizacije in čistilne naprave, saj je na travniku 
našel odpadke. Župan mu je zatrdil, da odpadki niso iz čistilne naprave.  
G. Albin Ljubo Jarc je predlagal, da se uredi priključek, da lahko v čistilno napravo občani vozijo 
odpadke iz greznic. Ni se strinjal z odgovorom Komunale d.o.o. Pojasnilo mu je dal g. Martin 
Grčar. 
G. župan je podal na glasovanje, če se da besedo g. Emilu Glaviču. Glasovalo je 14 članov, 7 jih 
je glasovalo za in 7 proti. G. Glavič ni dobil besede. 
 
G. župan se je zahvalil za sodelovanje in vsem prisotnim zaželel lep večer. 
 
Številka: 900-16/2011-7 
Žužemberk, 4. 3. 2011 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc  l.r.           Franc Škufca l.r. 


