OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
6. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 17. 5. 2011, ob 19. 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. Milan Ivkovič,
g. Jože Šteingel.
Ostali prisotni: g. Vlado Kostevc, g. Martin Grčar, ga. Vida Šušterčič, ga. Jasmina Mirtič, ga.
Mojca Klobučar, g. Darko Pucelj – občinska uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica;
novinarji in občani.
Sejo je vodil g. župan Franc Škufca. Najprej je pozdravil vse člane občinskega sveta,
uslužbence občinske uprave, novinarje in prisotne občane. Podal je ugotovitev, da je
prisotnih vseh 15 članov sveta, zato je seja sklepčna. Župan je občinski svet seznanil z
zahtevo svetniške skupine za sklic 6. seje. Zanimalo ga je, ali svetniška skupina še vztraja
pri sklicu seje, glede na to, da je bila seja sklicana in vsebuje skorajda vse točke iz zahteve.
Predsednik svetniške skupine g. Albin Ljubo Jarc je povedal, da pri sklicu ne bodo vztrajali.
G. Franc Jarc je predlagal, da se točki, ki nista na dnevnem redu, uvrsti na dnevni red
naslednje seje. Prisotne je seznanil z dnevnim redom 6. seje in predlagal, da se 9. točka
umakne iz dnevnega reda ter se jo prestavi na naslednjo sejo. Prav tako je menil, da bi na
dnevnem redu morala biti tudi obravnava Poročila nadzornega odbora, zato zaključnega
računa ne morejo obravnavati. Predstavil je postopek pravilnega sprejema odloka o
zaključnem računu. Zaradi nepravilnosti je predlagal, da se 2. točka umakne iz dnevnega
reda.
Pojasnila o poročilih nadzornega odbora je podal g. Vlado Kostevc, direktor OU.
G. župan je po predlogu g. Franca Jarca podal na glasovanje predlog umika 2. točke z
dnevnega reda.
Glasovalo je 14 članov, 6 jih je glasovalo za in 8 proti.
Občinski svet ni sprejel predloga za umik 2. točke z dnevnega reda.
G. župan je podal dnevni red z umikom 9. točke na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov, 9 jih je glasovali za in 6 proti.
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2010
3. Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi premoženja
4. Predlog Sklepa o poročilu o stroških volilne kampanje in delnem povračilu stroškov
5. Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2011
6. Predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2011
7. Predlog Letnega poročila ZD Novo mesto za leto 2010
8. Predlog Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2011
9. Predlog Sklepa v zvezi rešitve problematike Vehovčev mlin
10. Seznanitev občinskega sveta s problematiko odkupa zemljišča za gradnjo ceste na
Dvoru
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11. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
12. Poročilo direktorja občinske uprave o dogodkih
13. Vprašanja in pobude
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
G. župan je podal točko v razpravo, vendar razprave ni bilo.
G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 5. seje.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je

potrdil
zapisnik 5. seje občinskega sveta.

K točki 2: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2010
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet, g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti in g.
Marku Zajcu, predsedniku Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno
politiko in finance. Vsi trije so občinski svet seznanili, da so točko obravnavali na odborih,
odbor za družbene dejavnosti in odbor za okolje in prostor, komunalo in promet predlagajo
sprejem zaključnega računa, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, proračun, davčno politiko in
finance pa je sprejem prepustil občinskemu svetu.
G. župan je podal točko v razpravo. Nekateri člani občinskega sveta so seznanili ostale člane
z realizacijo v letu 2010 po določenih postavkah. Nekateri člani sveta so izrazili
nezadovoljstvo nad poročilom nadzornega odbora in nad delom odbora, zato je bila podana
zahteva, da so na sejah navzoče članice nadzornega odbora, ki bi podale odgovore na
zastavljena vprašanja. Nekaj članov pa je izrazilo zaupanje nadzornemu odboru. Razprava je
potekala tudi o sprejetem proračunu za leti 2011 in 2012.
G. župan je podal na glasovanje Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk
za leto 2010.
Glasovalo je 15 članov, 8 jih je glasovalo za in 7 proti.
Občinski svet je sprejel
Zaključni račun proračuna
Občine Žužemberk za leto 2010.
K točki 3: Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi premoženja
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet. G. Papež je vse seznanil, da so točko obravnavali na odboru in
predlagajo potrditev v predlagani verziji.
Ga. Vida Šušterčič je podala popravek v sklepu za parc. št. 1033/14 pri odtujitvi nepremičnin
in za parc. št. 1056/2 in 1056/3 pri pridobitvi nepremičnin, vse v k.o. Žužemberk.
G. Albin Ljubo Jarc je zahteval, da je pri odtujitvi in pridobitvi nepremičnin potrebna posebna
previdnost, da ne bi prišlo do kasnejših težav. Nekaj članov sveta je zahtevalo, da
pripravljavci gradiva nosijo odgovornost, če se kasneje ugotovijo nepravilnosti.
Nekateri člani sveta so se konkretneje dotaknil prometa z nepremičninami. Pojasnila glede
prometa z nepremičninami sta podala g. Martin Grčar in ga. Vida Šušterčič.
G. župan je podal na glasovanje Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi premoženja z
dopolnitvijo.
Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo za.
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Občinski svet je sprejel
sklepa
o pridobitvi in odtujitvi premoženja.
K točki 4: Predlog Sklepa o poročilu o stroških volilne kampanje in delnem povračilu
stroškov
Ustno poročilo je podal direktor občinske uprave, g. Vlado Kostevc.
G. Jože Zupančič je menil, da so sredstva minimalna in izrazil pričakovanje, da se bi morala
sredstva nameniti vsem izvoljenim.
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o poročilu o stroških volilne kampanje in
delnem povračilu stroškov.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
sklep
o poročilu o stroških volilne kampanje in
delnem povračilu stroškov.
K točki 5: Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2011
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je
povedal, da so na odboru točko obravnavali in predlagali sprejem.
Ga. mag. Jelko Mrvar je zanimalo, koliko je kulturnih društev v občini, predlagala je oživitev
teh društev. O številu društev je občinski svet seznanil g. Darko Pucelj. G. Iztok Može je
predlagal popravek v razpisu pri nastopanju društev na revijah pevskih zborov. Župan je
povedal, da trenutna sprememba ni mogoča.
G. župan je podal na glasovanje predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk
za leto 2011.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Letni program za kulturo
v Občini Žužemberk za leto 2011.
K točki 6: Predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2011
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je
povedal, da so točko na odboru obravnavali in predlagali sprejem.
mag. Jelka Mrvar je člane občinskega sveta seznanila s športnimi dosežki učencev in bivših
učencev OŠ Žužemberk.
G. župan je podal na glasovanje predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za
leto 2011.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Letni program športa
v Občini Žužemberk za leto 2011.
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K točki 7: Predlog Letnega poročila ZD Novo mesto za leto 2010
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je
povedal, da so točko na odboru obravnavali in predlagali sprejem.
Razprave ni bilo.
G. župan je podal na glasovanje predlog Letnega poročila ZD Novo mesto za leto 2010.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Letno poročilo ZD Novo mesto
za leto 2010.
K točki 8: Predlog Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2011
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je
povedal, da so tudi to točko na odboru obravnavali in predlagali sprejem.
G. Franc Jarc je vse seznanil še z zaprošeno koncesijo zobozdravnika in obljubo direktorice
zdravstvenega doma, da bodo zobozdravnika zaposli za nedoločen čas.
G. župan je podal na glasovanje predlog Poslovnega načrta ZD Novo mesto za leto 2011.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
Poslovni načrt ZD Novo mesto
za leto 2011.
K točki 9: Predlog Sklepa v zvezi rešitve problematike Vehovčev mlin
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet, ki je občinski svet seznanil z debato, ki so jo imeli na odboru. Glede na
to, da na odboru niso našli primerne rešitve je predsednik predlagal, da občinska uprava
zadevo reši na osnovi zakonskih podlag in pravnih aktov.
Nekateri člani so ugotavljali, da reševanje te zadeve ni v pristojnosti občinskega sveta.
Nekateri člani so bili mnenja, da mora občinska uprava stranki zagotoviti zahtevana
dovoljenja, da bodo lahko Vehovčevi pridobili Evropska sredstva, služnostne zadeve in
menjavo zemljišč pa naj rešuje sodišče. Občinski svet so tudi seznanili s pravnim mnenjem
odvetniške družbe, ki zastopa ga. Ano Vehovec. S celotno problematiko je vse seznanila ga.
Vida Šušterčič, ki je med drugim zakonsko podkrepila možnosti reševanja. mag. Jelko Mrvar
je zanimala mediacija in druge možnosti reševanja pešpoti ob Krki pri Vehovčevih. Glede
reševanja problematike Vehovčev mlin je potekala dolga in razburljiva debata.
G. župan je po predlogu g. Jožeta Zupančiča podal na glasovanje Sklep, da se Vehovčevim
izda soglasje za obnovo Vehovčevega mlina.
Glasovalo je 11 članov, 6 jih je glasovalo za in 5 proti.
Občinski svet je sprejel
sklep,
da se Vehovčevim izda soglasje
za obnovo Vehovčevega mlina.
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa v zvezi rešitve problematike Vehovčev mlin.
Glasovalo je 14 članov, 8 jih je glasovalo za in 6 proti.
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Občinski svet je sprejel

sklep
v zvezi rešitve problematike Vehovčev mlin.

K točki 10: Seznanitev občinskega sveta s problematiko odkupa zemljišča za gradnjo
ceste na Dvoru
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet, ki je občinski svet seznanil s trenutnim stanjem problematike odkupa
zemljišča. Poudaril je, da se problematika ne bo reševala z izsiljevanjem. Predstavil je tudi
možnosti, s katerimi bi se lahko problematika rešila. Stanje sta pojasnila tudi g. župan in g.
Martin Grčar.
Ga. Stanislava Repar in (po njenem ustnem pooblastilu) ga. Marjana Murn, katerima je
občinski svet dal besedo sta pojasnili, zakaj vztrajata, da občina ob hiši postavi ograjo na
svoje stroške in da občina ograjo tudi vzdržuje. V primeru, da bo občina zahteve izpolnila, je
ga. Stanislava Repar pripravljena prodati zemljišče potrebno za gradnjo ceste. Nekateri člani
sveta so zahtevali, da se ga. Reparjevi zaradi škode, ki se ji dela ob hiši, postavi pogojena
ograja. Primerjali so jo z ostalimi občinskimi opornimi zidovi in ograjami. Drugi člani sveta se
z zahtevo ga. Reparjeve niso strinjali, saj so menili, da bo to povod, da bi vsi občani zahtevali
ograje ob svojih zemljiščih. G. Iztok Može in g. Jože Zupančič sta povedala, da sta si
ogledala sporno zemljišče in utemeljevala zahteve ga. Reparjeve. Nekateri člani so
predlagali mediacijo in predlagali, da se sestavi pet članska komisija, ki bo v 14-ih dneh, na
terenu poskušala najti skupno rešitev. G. župan se je strinjal s predlogom in prosil za
predloge članov. Predlagani so bili člani: g. Iztok Može, mag. Jelka Mrvar, ga. Vida Šušterčič,
g. Matjaž Župevec in mag. Jože Jenkole.
Župan je podal na glasovanje predlog, da se sestavi komisija, ki bo v 14-ih dneh, na terenu
poskušala najti skupno rešitev, v sestavi g. Iztok Može, mag. Jelka Mrvar, ga. Vida Šušterčič,
g. Matjaž Župevec in mag. Jože Jenkole.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil

Komisijo
za reševanje problematike odkupa zemljišča za gradnjo ceste na Dvoru, v sestavi:
g. Iztok Može, občinski svet,
mag. Jelka Mrvar, občinski svet,
ga. Vida Šušterčič, občinska uprava,
g. Matjaž Župevec, občinski svet,
mag. Jože Jenkole, občinski svet.

K točki 11: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
G. župan je občinski svet seznanil z opravljenimi nalogami, z izvrševanjem sklepov. Vse je
seznanil še s trenutnim stanjem projektov in predvidenim delom v prihodnje.
g. Franc Jarc je začel razpravo glede sprejema občinskega prostorskega načrta. Pojasnila
na zastavljena vprašanja in trditve je podal g. župan.
K točki 12: Poročilo direktorja občinske uprave o dogodkih
G. Vlado Kostevc je občinski svet na kratko seznanil z dogodki in prireditvami, ki so se
odvijali v času od zadnje seje ter vsem posredoval pisno poročilo.
K točki 13: Vprašanja in pobude
G. Franc Jarc je podal predlog, da se da besedo g. Aleksandru Valenčiču. G. župan je podal
na glasovanje, da se da besedo g. Valenčiču. Večina je glasovala za.
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G. Aleksander Valenčič je vse seznanil s trenutnim stanjem problematike Vehovčev mlin in
podal svoje mnenje.
mag. Jelka Mrvar je zbrane seznanila s šolsko očiščevalno akcijo, v kateri so sodelovali vsi
učenci, zaposleni v šoli in nekateri starši. Predlagala je občinske očiščevalne akcije in popis
črnih odlagališč. Vse je seznanila tudi z zasajeno zelenico ob avtobusnem postajališču in da
je deklica o kateri so govorili na eni izmed prejšnjih sej dobila odločbo, zato bodo morali
podaljšati delovno razmerje stalni spremljevalki do leta 2013. Pojasnila je še, da bodo ob
novem šolskem letu vrtci polni, zato bo potrebno razmišljati o družinskem varstvu ali drugi
rešitvi, saj bo potrebno sprejeti še nekaj otrok med letom. Prisotne je povabila na kulturni
dogodek v kulturno dvorano na Dvoru, kjer bo revija vseh šolskih pevskih zborov. Predlagala
je še reševanje služnostne poti pri vrtcu proti spomeniku na Cviblju in podala pobudo, da se
odstranijo nevzgojni plakati na avtobusnih postajališčih pri šolah v Žužemberku in Dvoru.
Med drugim jo je zanimalo tudi to, ali so že znani rezultati razpisa za obnovo stare šole.
G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede na izplačila podžupanskih plač in izplačila sejnin
podžupanoma. Pojasnil je, da gre za nezakonitost pri izplačilih podžupanoma v prejšnjem
mandatu. Beseda je tekla tudi o imenovanju članov v Komisijo za razpolaganje z zemljišči in
nestrinjanju z imenovanjem nekaterih članov. Zanimalo ga je, koliko sredstev občina
namenja osebam, ki urejajo služnostne zadeve v občini za vodovod. Zopet se je dotaknil
neimenovanja g. Pirca v odbor in izdaje gradbenega dovoljenja za most v Drašči vasi.
G. Albina Ljuba Jarca je zanimal razvoj projekta prosvetnega doma v Žužemberku in gradnja
doma za ostarele.
G. Iztoka Možeta je zanimal smrad pri vrtcu POŠ Dvor in sprejem ambasadorja iz Belgije.
Župan je povedal, da se je problem glede smradu pri vrtcu že reševal, kar je potrdila tudi
mag. Jelka Mrvar in vse seznanila z rešitvami. Kar se tiče sprejema ambasadorja bo
potrebno še rešiti še nekaj podrobnosti.
G. Franc Jarc je podal pobudo, da se vabljenim občanom na sejo da besedo, ko se jih točka
zadeva. Zahteval je podrobnejše podatke, ki zadevajo MHe na Dvoru, za kar je podal pisni
zahtevek. Predlagal je da se ob cesti Žužemberk - Sadinja vas postavi odbojna ograja.
Na vprašanja in pobude, ki so bile postavljena v pisni in ustni obliki, bodo člani sveta
odgovore dobili z gradivom za naslednjo sejo.
Seja je bila zaključena ob 23.20 uri.
Številka: 900-31/2011-8
Žužemberk, 17. 5. 2011

Zapisnikarica
Tanja Hrovat l.r.

Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc l.r.

Župan
Franc Škufca l.r.
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