1.
OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
10. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 18. 12. 2015, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.

Prisotni člani sveta: g. Darko Pucelj, g. Jože Šteingel, ga. Marija Breceljnik, g. Dušan Papež,
g. Jože Zupančič, g. Jože Pečjak, g. Anton Koncilja, mag. Jože Jenkole, ga. Mateja Filipič, g.
Mitja Mavsar, ga. Ksenja Nahtigal Bambič, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban in g. Jože Papež.
Opravičeno odsotna: ga. Ida Kastelic.
Ostali prisotni: g. Franc Škufca - župan; g. Jacques Gros - direktor OU; g. Tomaž Fabjan,
Tanja Hrovat - OU; novinarji in občani.

Sejo je sklical in vodil župan Franc Škufca.
G. župan je pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave, ter
ostale vabljene in prisotne. Seznanil je z dnevnim redom 10. seje in ga podal v razpravo.
Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red.
Glasovalo je 13 članov sveta, vseh 13 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
2. Predlog Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk
3. Osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat
in redarstvo Mestne Občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč,
Občine Straža in Občine Žužemberk
4. Predlog sklepov o sprejemu 4. dopolnitve načrta razpolaganja z zemljišči in s stavbami za
leti 2015 in 2016
5. Predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin in podaja soglasja k znižanju
izhodiščne cene nepremičnin
6. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
7. Vprašanja in pobude

K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
G. župan je podal točko v razpravo.
G. Jože Zupančič je seznanil, da v zapisniku pod točko razno pogreša zapis o njegovem
govoru o novem direktorju skupne občinske uprave.
G. župan je podal na glasovanje potrditev zapisnika 9. seje s pripombo g. Zupančiča.
Glasovalo je 13 članov sveta, vseh 13 članov je glasovalo za.
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Občinski svet je potrdil
Zapisnik 9. seje.

K točki 2: Predlog Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk
G. župan je seznanil prisotne, da se je direktor Komunale NM d.o.o. opravičil, saj se zaradi
ostalih obveznosti ni mogel udeležiti seje. Zatem je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku
Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo točke na seji
odbora in predlagal, da se predlagani elaborat kljub podražitvi omrežnine in vode potrdi. Za g.
Papežem je kratko pojasnilo podal še župan.
G. Darko Pucelj se je spraševal, zakaj cene storitev naraščajo, gleda na to, da se dohodki
občanov ne višajo, cene nafte pa že dolgo niso bile tako nizke.
G. Jože Papež je seznanil, da so na odboru namenili kar nekaj časa tej točki, saj se tudi oni
niso strinjali s podražitvijo, na koncu so se dogovorili, da bo ta podražitev zadnja, katero bodo
podprli.
G. Jože Zupančič se je strinjal z g. Pucljem, da se dohodki ne spreminjajo, cene energentov
pa se nižajo. Menil je, da je bil elaborat pripravljen v sodelovanju z občino; poleg navedenih
odhodkov je želel videti tudi višino prihodkov za leti 2013 in 2014. Seznanil je, da se s
predlogom ne strinja in da v prihodnje pričakuje podražitev še drugih storitev.
Mag. Jože Jenkole je povedal, da je proti podražitvam, zato bo glasoval proti.
G. Anton Koncilja je povedal, da so se na odboru težko strinjali s predlaganimi podražitvami in
da so predstavnico Komunale seznanili, da se z nadaljnjimi podražitvami ne bodo več strinjali.
Predlagal je, da se najdejo druge rešitve in da se sklepajo kompromisi pri spreminjanju cen.
G. Darko Pucelj je menil, da občina 15 let ni naredila nič za zmanjšanje izgube vode.
G. Jože Zupančič je poudaril, da so drugje vodovod naredili, pri nas pa se o njem pogovarjamo.
G. župan je podal na glasovanje predlog Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v
Občini Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov sveta, 8 članov je glasovalo za in 6 članov proti.
Občinski svet je potrdil
Elaborat
o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo
v Občini Žužemberk.

K točki 3: Osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne Občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine
Mirna Peč, Občine Straža in Občine Žužemberk
G. župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet, kateri je seznanil z obravnavo osnutka odloka na seji odbora in predlagal, da se
odlok zaradi neusklajenosti ne potrdi.
Za njim je pojasnilo podal še g. župan, kateri je seznanil, da osnutek odloka ne vsebuje vsega,
dogovorjenega, zato se z predlaganim osnutkom ne strinja. Predlagal je, da se kljub manjšemu
finančnemu znižanju osnutek odloka ne potrdi, dokler se ga ne dopolni z vsemi dogovori.
G. Darko Pucelj je menil, da sta trenutno veljavni odlok in predlagan osnutek popolnoma
identična. Seznanil je, da je Občina Straža že potrdila osnutek odloka in da župan Občine
Mirna Peč s sprejemom odloka pričakuje med 3000 do 4000 eur prihranka. Seznanil je, da se
trenutni stroški MIR delijo na 4 občine; glede na to, da je občina Straža potrdila predlog odloka
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se namerava pridružiti MO Novo mesto, tako se bodo stroški povišali za občine, ki se ne
nameravajo pridružiti. Menil je, da vidi edini smisel, da se občina strinja in se pridruži Novemu
mesti in Straži, saj bi bili stroški MIR v nasprotnem primeru previsoki, posebej, če se jim pridruži
še Mirna Peč. O delitvi stroškov in kadrovskih zadevah se bodo odločali vsi župani, sedež
organa se prenese v Novo mesto, sedaj je v Dolenjskih Toplicah. Zanimal ga je ključ delitve
stroškov trenutno obstoječega MIR.
G. župan je odgovoril, da se stroški delijo na štiri dele.
G. Jože Zupančič je povedal, da bodo za vse občine isti pogoji. Menil je, da gre za politiko,
zato si med sabo nagajajo, ter da bomo na koncu ostali brez vsega in se ne bomo mogli
priključiti nikomur.
G. Mitja Mavsar je seznanil, da podpira medobčinske uprave in predlagal, da se zadevo uskladi
in ustanovi skupno upravo.
G. Dušan Papež je povedal, da on zadevo razume tako, da je MO Novo mesto že imela svoj
inšpektorat in redarstvo, katerega so morali financirati v celoti; občine Mirna Peč, Straža,
Dolenjske Toplice in Žužemberk pa imamo skupen MIR, kateri se sofinancira iz strani države.
Po novem si želi MO Novo mesto, da se vse občine združijo v skupni MIR, za kar bi imelo
večje koristi le Novo mesto. Zato je predlagal, da se vse občine med seboj dogovorijo in
pripravijo odlok z enakopravnimi osnovami in ga takrat potrdijo, s potrditvijo trenutnega
osnutka odloka pa bi si zavezali roke.
G. Darko Pucelj je menil, da lahko MIR ustanovijo samo MO Novo mesto, Straža in Mirna Peč,
mi pa ostanemo brez vsega in si s tem povečamo stroške.
G. župan je podal na glasovanje (prvo branje) osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne Občine Novo mesto, Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Straža in Občine Žužemberk
Glasovalo je 11 članov, 2 člana sta glasovala za in 9 članov proti.
Občinski svet ni potrdil
Osnutka odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne Občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine
Mirna Peč, Občine Straža in Občine Žužemberk.

K točki 4: Predlog sklepov o sprejemu 4. dopolnitve načrta razpolaganja z zemljišči in s
stavbami za leti 2015 in 2016
G. župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepov na seji odbora in predlagal njihov sprejem.
Za njim je nekaj pojasnil k sklepom podal še g. župan. Seznanil je še z razlogi za menjavo in
nakupe nepremičnin
G. Darko Pucelj je menil, da je gradivo za to točko dobro pripravljeno, tako kot je bilo prej, kljub
temu, da je slišal kar nekaj besed na račun odpovedi ga. Vide Šušterčič.
G. Jože Papež je povedal, da bo podprl predlagane sklepe in pozval k temu todi ostale.
G. Darko Pucelj je spraševal, kdo bo financiral izgradnjo gasilskega poligona, če bomo uspešni
na razpisu in bo izbrana naša lokacija za postavitev gasilskega poligona v starem kamnolomu.
G. župan mu je odgovoril, da mora občina v tem primeru urediti dokumentacijo in komunalno
ureditev, ostalo je del Gasilske zveze Slovenije, Ministrstva za obrambo in Evrope.
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Župan je podal na glasovanje predlog sklepov o sprejemu 4. dopolnitve načrta razpolaganja z
zemljišči in s stavbami za leti 2015 in 2016.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklepe
o sprejemu 4. dopolnitve načrta razpolaganja z zemljišči in s stavbami
za leti 2015 in 2016.

K točki 5: Predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin in podaja soglasja k
znižanju izhodiščne cene nepremičnin
G. župan je dal besedo g. Jožetu Papežu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepov na seji odbora in predlagal njihov sprejem.
Za njim je nekaj pojasnil k sklepom podal še g. župan. Seznanil je še z razlogi za menjavo,
prodajo in nakupe nepremičnin.
Nadaljnje razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog sklepov o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin in podaja
soglasja k znižanju izhodiščne cene nepremičnin.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklepe
o odtujitvi in pridobitvi nepremičnin in
podaji soglasja k znižanju izhodiščne cene nepremičnin.

K točki 6: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
Župan je seznanil z delom občinske uprave, s končanimi projekti, projekti, kateri se izvajajo in
njihovem stanju ter s projekti, ki so v planu. Nekaj besed več je namenil k projektu izgradnje
Suhokranjskega vodovoda.

K točki 7: Vprašanja in pobude
G. Jože Papež je prosil za krajše pojasnilo k vabilu na skupno sejo občinskih svetov občin
Dolenjske in Bele krajini, katerega so prejeli s sklicem seje občinskega sveta.
G. župan je pojasnil, da je seja sklicana zaradi znižanja povprečnin in pozval vse člane sveta,
naj se udeležijo v čim večjem številu.
G. Darko Pucelj je seznanil s težavami z jaški na glavni cesti skozi Žužemberk. Glede že prej
omenjene seje je povedal, da bosta ravno ta termin imeli občinski svet občini Straža in Mirna
Peč, ter seznanil, da je svetnik iz Dol. Toplic pridobil mnenje ministrstva, da za takšen sklic
seje ne obstaja pravna podlaga in na njej ne morejo sprejemati sklepov.
G. župan mu je odgovoril, da so jaški popisani, zadevo bo saniralo podjetje CGP d.o.o., saj so
napake odkrili pravočasno. Glede seje je povedal, da gre pri njej bolj za posvetovanje in da
sklepi ne bodo zavezujoči. Člane sveta je prosil, naj napišejo na list papirja ali se bodo seje
udeležili.
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G. Mitja Mavsar je pohvalil sanacijo ceste proti Ajdovcu. Predlagal je sanacijo ovinka-ceste v
Srednjem Lipovcu. Zanimalo ga je financiranje političnih strank v občini in prosil za pojasnilo,
kakšne zadolžitve ima podžupan in katera področja pokriva.
G. župan je povedal, da bodo cesto oz. ovinek sanirali, najprej je potrebno odkupiti dele
zemljišč, razširitev pa bo realizirana po izgradnji Suhokranjskega vodovoda. Sredstev za
financiranje strank ni v proračunu. Podžupan predstavlja občino na raznih prireditvah v in izven
občine, za kar piše tudi poročila.
G. Jožeta Pečjaka je zanimalo, ali je v sklopu izgradnje MV v Šmihelu tudi izgradnja pločnika
od šole mimo cerkve, kot je bilo dogovorjeno.
G. župan je potrdil, da je izgradnja pločnika v planu.
G. Dušan Papež je županu predlagal, da poda krajše poročilo o Parku znanih Suhokranjcev in
pohvalil delo mag. Jelke Mrvar, ki vodi projekt. Menil je, da bi morali podpirati takšne projekte.
G. župan je predstavil projekt in seznanil s sponzorstvi. Člane sveta je prosil za donacije.
Mag. Jože Jenkole je menil, da je to lepa gesta, vendar bo raje doniral za tendo na Dvoru.
G. Darko Pucelj je pohvalil potek seje in predlagal, da potekajo v takšnem vzdušju tudi v
prihodnje.
G. Jože Šteingel je seznanil, da se je udeležil dobrodelnega koncerta, kjer so zbirali sredstva
za senčila, ter predlagal, da za to prispevajo tudi ostali člani sveta.
G. Anton Koncilja je spraševal, ali je projekt cesta Sadinja vas-Dvor res v zaključni fazi.
G. župan je odgovoril, da se projekt res zaključuje, potrebno je urediti le še nekaj malenkosti.
G. Mitja Mavsar je menil, da bi morali sredstva za tende zagotoviti v občinskem proračunu,
otroci pa bi tako lahko zbirali za svoje sovrstnike, ki so pomoči potrebni. Vsem skupaj je zaželel
vesele praznike ob novem letu.
G. župan je seznanil, da bosta morali šola in občina urediti tudi projekt za postavitev tend,
vsekakor pa bo za postavitev prispevala tudi občina.
G. Jože Zupančič je pozval vse prisotne naj se v nedeljo udeležijo referenduma in glasujejo
proti. Zatem je voščil ob novem letu in seznanil z opažanjem, da župan porabi več kot tretjino
časa za svoj govor.
G. župan je voščil vsem prisotnim ob prihajajočih praznikih in novem letu. Zatem je predstavil
novo zaposlenega v občinski upravi g. Tomaža Fabjana, kateri je nadomestil g. Grčarja, ki se
je upokojil. Člane sveta je po končani seji povabil na srečanje z obrtniki in podjetniki.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Številka: 900-43/2015-2
Žužemberk, 18. 12. 2015

Zapisnikarica
Tanja Hrovat

Direktor občinske uprave
Jacques Gros

Župan
Franc Škufca
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