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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

7. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 22. 6. 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. Jasmina Mirtič, g. Darko Pucelj – 
občinska uprava; g. Borut Škerlj, g. Marjan Somrak, ga. Nataša Jaklič - Eplan d.o.o. in g. 
Ladislav Jaki - Komunala Novo mesto d.o.o. - gosta; 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.  
Pri razpravi o dnevnem redu je g. Franca Jarca zanimalo, zakaj se drugo točko obravnava po 
skrajšanem postopku. G. župan mu je pojasnil, da zaradi sprejetja zakona, saj bi tako lahko 
pomagali občanom, ki so že pričeli s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da bi se na dnevni red morala uvrstiti tudi točka o zaključnih 
računih Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole. Glede na to, da gradivo za to 
točko članom sveta ni bilo posredovano, se predlog ni obravnaval. 
 
G. župan je podal dnevni red na glasovanje. 
Glasovalo je 15 članov, 13 jih je glasovali za in 0 proti. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje 
2. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« - skrajšani postopek 
3. Pregled Letnega poročila javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2010 
4. Predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode 
5. Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2011 
6. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 
7. Predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk 
9. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
10. Vprašanja in pobude 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 
G. župan je podal točko v razpravo. Nekatere člane sveta je zanimala 9. točka zapisnika in 
sicer, ali je občina izdala soglasje za obnovo Vehovčevega mlina. G. župan je pojasnil, da 
občina soglasja ne bo izdala brez pravnega mnenja. Menili so, da bi občina morala 
upoštevati sprejete sklepe. 
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G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 6. seje. 
Glasovalo je 13 članov, 12 jih je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je 

potrdil 
zapisnik 6. seje občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« - skrajšani postopek 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo toče na odboru in predlagal sprejem 
odloka. Besedo je dobila tudi pripravljateljica odloka ga. Nataša Jaklič, ki je seznanila z 
nekaterimi podrobnostmi, kako je odlok pripravljen in odgovarjala na vprašanja o nejasnostih, 
ki so jih postavili nekateri člani. 
 
G. župan je podal na glasovanje Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« - skrajšani postopek. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel  

Osnutek Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« - skrajšani postopek. 
 

 
G. župan je podal na glasovanje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa«. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel  

Osnutek Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 

»Stanovanjska cona Klek – 1. Etapa«. 
 
 
K točki 3: Pregled Letnega poročila javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za 
leto 2010 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo toče na odboru in predlagal sprejem 
letnega poročila. Pojasnila k letnemu poročilu je podal tudi g. Ladislav Jaki, predstavnik 
Komunale Novo mesto. 
G. Matjaž Župevec je predlagal, da se naredi študijo o porabi električne energije števcev pri 
črpalkah in predlagal dogovor za nižjo ceno vode. G. Jože Zupančič je menil, da so cene 
vode previsoke. Zanimalo ga je, ali stara čistilna naprava še obratuje in pobiranje takse za 
vodna povračila ter za kaj se ta denar porabi. G. Iztoka Možeta je zanimala sanacija 
vodovodnih odsekov, zaradi izgub vode. 
 
G. župan je podal na glasovanje Pregled Letnega poročila javnega podjetja Komunala Novo 
mesto d.o.o. za leto 2010. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Letno poročilo 
javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. 
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za leto 2010. 
 
K točki 4: Predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo toče na odboru in predlagal sprejem 
pravilnika, s predlogom popravka 2. člena. Z njegovim predlogom se je strinjal tudi g. Marko 
Zajec, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo…. 
G. Albin Ljubo Jarc je menil, da bi morali plombirati ostale hidrante, ki se v te namene ne 
bodo uporabljali. Ga. mag. Jelko Mrvar je zanimalo, kolikšno je letno subvencioniranje vode. 
G. župan je odgovarjal, da od 10.000 do 15.000 letno. 
G. Jože Zupančič je predlagal, da se iz pravilnika odstrani 2. stavek, 3. odstavka, 2. člena. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog g. Jožeta Zupančiča, o umiku 2. staveka, 3. 
odstavka, 2. člena. 
Glasovalo je 13 članov, 4 člani je glasovalo za in 9 proti. 
 
Občinski svet ni sprejel predloga o odstranitvi 2. stavek, 3. odstavka, 2. člena. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode. 
Glasovalo je 12 članov, vseh 12 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Pravilnik 
o subvencioniranju prevoza pitne vode. 

 
 
K točki 5: Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2011 
S strani nekaterih članov sveta je bila dana pobuda, da se bolj poskrbi za oddaljene vasi, da 
se ob hidrantih postavijo omarice z gasilsko cevjo, nekatere vasi bi lahko opremili tudi z 
vodnimi črpalkami. Beseda je tekla tudi o opremi gasilskih društev in namenjanju sredstev za 
njihovo opremo. Poudarili so, da je delo požrtvovalnih članov gasilskih društev odvisno tudi 
od opreme, ki jo imajo. 
 
G. župan je podal na glasovanje Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe 
v letu 2011. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Letni program 
dejavnosti javne gasilske službe v letu 2011. 

 
 
K točki 6: Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu 
G. župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je 
povedal, da so točko na odboru obravnavali in predlaga sprejem. 
Nekaj članov sveta je predlagalo, nekateri pa so tudi zahtevali, da se na mesto negovalke 
zaposli brezposelne občanke Občine Žužemberk. Predlagali oz. zahtevali so tudi, da se 
podaljša pogodba ga. Genovefi Maver, ki je to delo že opravljala. Ker je pri tej točki potekala 
zelo burna razprava, je župan ob 20.50 uri sejo prekinil za 10 minut. Ob nadaljevanju seje je 
razprava zopet tekla o zaposlovanju. Nekateri člani sveta so izrazili tudi nezadovoljstvo nad 
negovalko, ki sedaj opravlja svoje delo na območju občine Žužemberk, saj uporablja služben 
avtomobil tudi za prevoz do doma. V ta namen so predlagali, da se službene avtomobile 
parkira pred občino, uporablja pa se jih lahko med službenim časom zgolj v službene 
namene. Na nekatera mnenja, predloge in zahteve je pravno mnenje podal g. Borut Škerlj. 
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Člani sveta so se dogovorili, da se na seji poleg soglasja k cenam sprejme tudi sklepe, ki 
bodo pripomogli k urejanju zaposlitve negovalk na domu in k urejanju parkiranja službenih 
avtomobilov. Dogovor je bil tudi o oblikovanju komisije, ki bi imela sestanek z direktorico 
Doma starejših občanov Novo mesto, kateri bi predlagali podaljšanje pogodbe ga. Maver in 
zaposlitev brezposelnih občank Občine Žužemberk. 
 
G. župan je podal na glasovanje Predlog sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu. 
 
 

G. župan je podal na glasovanje Sklep: za izvajanje pomoči na domu na območju Občine 
Žužemberk se uporabljata službeni vozili Občine Žužemberk, ki sta izven časa uporabe 
parkirani na parkirnem prostoru pred ali za stavbo občine v Žužemberku. 
 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 jih je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
za izvajanje pomoči na domu na območju Občine Žužemberk 

se uporabljata službeni vozili Občine Žužemberk, 
ki sta izven časa uporabe parkirani na parkirnem prostoru 

pred ali za stavbo občine v Žužemberku. 
 

 
G. župan je podal na glasovanje Sklep: Občinski svet predlaga Domu starejših občanov 
Novo mesto, kot izvajalcu pomoči družini na domu na območju Občine Žužemberk, da za 
opravljanje teh del zaposli delavki s stalnim prebivališčem v Občini Žužemberk. 
Občinski svet predlaga Domu starejših občanov Novo mesto, da za opravljanje teh del 
zaposli že ustrezno usposobljen kader. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 jih je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
Občinski svet predlaga Domu starejših občanov Novo mesto, 

kot izvajalcu pomoči družini na domu na območju Občine Žužemberk, 
da za opravljanje teh del zaposli delavki 

s stalnim prebivališčem v Občini Žužemberk. 
Občinski svet predlaga Domu starejših občanov Novo mesto, 

da za opravljanje teh del zaposli že ustrezno usposobljen kader. 
 

 
G. župan je podal na glasovanje imenovanje komisije, ki se bo dogovorjala z Domom 
starejših občanov Novo mesto, v sestavi ga. mag. Jelka Mrvar, g. Franc Jarc in g. Darko 
Pucelj. 
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Imenovanje komisije: 
ga. mag. Jelka Mrvar - občinski svet, 
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g. Franc Jarc - občinski svet, 
g. Darko Pucelj - občinska uprava. 

 
 

K točki 7: Predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo toče na odboru in predlagal sprejem 
sklepov. 
G. Albin Ljubo Jarc je zopet pozval k temu, da nekdo prevzame odgovornost, če pride do 
kakršne koli nepravilnosti. 
 
G. župan je podal na glasovanje Predlog sklepa o odtujitvi nepremičnin. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o odtujitvi nepremičnin. 

 
 

G. župan je podal na glasovanje Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnin. 
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel  

Sklep 
o pridobitvi nepremičnin. 

 
 
K točki 8: Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja, ki je seznanil, da so sklep obravnavali na komisiji in 
predlagal njegov sprejem. 
S predlogom sklepa se nekateri člani sveta niso strinjali v celoti, kar so tudi argumentirali. 
Ker se je zopet začela burna razprava je župan sejo ob 22. uri zopet prekinil za 10 minut. Po 
končanem premoru je tekla beseda tudi o neprimernem vedenju.  
 
G. župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk. 
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je glasovalo za in 2 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

Sklep 
o podelitvi priznanj Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 9: 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. 
 
 
K točki 10: Vprašanja in pobude 
G. Dušan Papež je seznanil s problematiko z volkovi na območju Hinj. Prosil je za pomoč. 
Člani sveta so soglasno odločili, da se o tem obvesti pristojne institucije. 
G. Matjaža Župevca je zanimalo, kako se odvija projekt cesta Brezova Reber – Prečna. 
Ga. mag. Jelka Mrvar je vse zbrane povabila na proslavo v prizidek šolske telovadnice. 
Zanimal jo je rezultat razpisa za obnovo stare šole. 
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G. Jožeta Zupančiča so zopet zanimale izplačane plače podžupanoma v prejšnjem mandatu 
in ravno tako sejnine, zanimal ga je tudi OPN. Prosil je, da se popravi cesta na Bregu pri 
Kelšinovi hiši. 
Razprava je bila tudi glede predloga sklica 7. redne seje občinskega sveta, kar je predlagala 
svetniška skupina. Zakaj do tega sklica ni prišlo je podal pravno mnenje g. Borut Škerlj.  
Besedo sta dobila tudi krajana Drašče vasi, ki sta seznanila s problematiko ceste, ki vodi do 
krajana. Težava je predvsem ob nalivih in pozimi. 
Nekateri člani so svoja vprašanja in pobude podal v pisni obliki. 
 
Na vprašanja in pobude, ki so bile postavljena v pisni in hkrati ustni obliki, bodo člani sveta 
odgovore dobili z gradivom za naslednjo sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 23.55 uri. 
 
Številka: 900-39/2011-6 
Žužemberk, 22. 6. 2011 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc l.r.            Franc Škufca l.r. 


