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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

23. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 29. 3. 2018, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Prisotni člani sveta: g. Jože Šteingel, g. Dušan Papež, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Pečjak, 
g. Anton Koncilja, g. Mitja Mavsar, mag. Jože Jenkole, g. Darko Pucelj in g. Jože Zupančič, g. 
Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Ida Kastelic in g. Jože Papež. 
 
Opravičeno odsotni članici sveta: ga. Mateja Filipič, ga. Ksenja Nahtigal Bambič. 
 
Ostali prisotni: g. Franc Škufca - župan; g. Jacques Gros - direktor OU; g. Beno Červenka, 
mag. Samo Jakljič, g. Roman Kren, gdč. Tanja Hrovat - OU; novinarji in občani. 
 
 
Sejo je sklical in vodil župan Franc Škufca. 
 
 
Župan je pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave in ostale 
vabljene ter prisotne. Seznanil je, da je prisotnih 13 članov sveta, dve članici sta opravičili svojo 
odsotnost; občinski svet je sklepčen. Predstavil je dnevni red 23. seje ter predlagal premik 10. 
točke na 2. točko dnevnega reda, zatem pa še dopolnitev dnevnega reda s točko o izvajanju 
gospodarske javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, katero se uvrsti na 
dnevni red pred poročilom župana o opravljenih nalogah. Dnevni red je zatem podal v 
razpravo. 
 
Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red. 
Glasovalo je 12 članov sveta, vseh 12 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil dnevni red: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk 
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine 

Žužemberk 
3. Predlog usklajenega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ 
4. Predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – 

rebalans I 
5. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018 
6. Osnutek Statuta Občine Žužemberk 
7. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk 
8. Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2018 
9. Predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2018 
10. Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2018 
11. Izvajanje gospodarske javne službe obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov 

(kratkoročno in dolgoročno) 
12. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
13. Vprašanja in pobude 

 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk 
Župan je podal zapisnik v razpravo. 
G. Mitja Mavsar je predlagal zapis debate pri 4. točki dnevnega reda. 

1. 
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Župan je podal na glasovanje potrditev Zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine 
Žužemberk. 
Glasovalo je 10 članov sveta, vseh 10 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Zapisnik 22. seje 
Občinskega sveta Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 2: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta 
Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo ge. Mariji Ban, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja, katera je seznanil z obravnavo predloga sklepa na seji odbora in 
predlagal njegovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog Sklepa o potrditvi mandata 
nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Žužemberk. 
Glasovalo je 12 članov, vseh 12 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Sklep 
o potrditvi mandata nadomestnemu članu 

Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
Bojan Vidmar, Grajski trg 40, Žužemberk. 

 
 
K točki 3: Predlog usklajenega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog usklajenega Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ. 
Glasovalo je 12 članov, vseh 12 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ. 
 
 
K točki 4: Predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 
2018 – rebalans I 
Župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je 
seznanil z obravnavo odloka na seji odbora in predlagal njihovo potrditev. 
Za njim je besedo dobil g. Jože Papež, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in 
promet, kateri je ravno tako seznanil z obravnavo odloka na seji odbora in predlagal njihovo 
potrditev. 
Zatem je dobil besedo še g. Dušan Papež, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, 
turizem, proračun, davčno politiko in finance, kateri je ravno tako seznanil z obravnavo odloka 
na seji odbora in tudi on predlagal njihovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
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Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje, da se za predlog Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I, glasuje po skrajšanem 
postopku. 
Glasovalo je 11 članov, 10 članov je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je potrdil, da se za predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I, glasuje po skrajšanem postopku. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2018 – rebalans I. 
Glasovalo je 11 članov, 10 članov je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je potrdil 

Odlok o spremembi Odloka 
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I. 

 
 
K točki 5: Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018 
Župan je dal besedo g. Dušanu Papežu, predsedniku Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, 
turizem, proračun, davčno politiko in finance, kateri je seznanil z obravnavo sklepa na seji 
odbora in predlagal njegovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega 
proračuna za leto 2018. 
Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

sklep 
o zadolžitvi občinskega proračuna 

za leto 2018. 
 
 
K točki 6: Osnutek Statuta Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo ge. Mariji Breceljnik, predsednici Komisije za statut občine in poslovnik 
občinskega sveta, katera je seznanila z obravnavo osnutka statuta na seji komisije in 
predlagala njihovo potrditev. 
Odločitev komisije so podprli tudi predsedniki vseh treh odborov. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje osnutek Statuta Občine Žužemberk. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

osnutek Statuta 
Občine Žužemberk. 

 
 
K točki 7: Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk 
Župan je dal besedo ge. Mariji Breceljnik, predsednici Komisije za statut občine in poslovnik 
občinskega sveta, katera je seznanila z obravnavo osnutka poslovnika na seji komisije in 
predlagala njihovo potrditev. 
Odločitev komisije so podprli tudi predsedniki vseh treh odborov. 
Župan je podal točko v razpravo. 
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Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog usklajenega osnutka Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Žužemberk. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Osnutek Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Žužemberk 

 
K točki 8: Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2018 
Župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je 
seznanil z obravnavo letnega programa na seji odbora in predlagal njihovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog Letnega programa dejavnosti 
javne gasilske službe v letu 2018. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Letni program 
dejavnosti javne gasilske službe 

v letu 2018. 
 
 
K točki 9: Predlog Letnega programa športa v Občini Žužemberk za leto 2018 
Župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je 
seznanil z obravnavo letnega programa na seji odbora in predlagal njihovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog Letnega programa dejavnosti 
javne gasilske službe v letu 2018. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Letni program 
športa v Občini Žužemberk 

za leto 2018. 
 
 
K točki 10: Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2018 
Župan je dal besedo g. Jožetu Šteinglu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je 
seznanil z obravnavo letnega programa na seji odbora in predlagal njihovo potrditev. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje predlog Letnega programa za kulturo v 
Občini Žužemberk za leto 2018. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil 

Letni program 
za kulturo v Občini Žužemberk 

za leto 2018. 
 
 
K točki 11: Izvajanje gospodarske javne službe obdelava in odlaganje komunalnih 
odpadkov (kratkoročno in dolgoročno) 
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Župan 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 potrditev sklepov. 
Župan je podal točko v razpravo. 
 
Po opravljeni razpravi je podal župan na glasovanje, da se je Občinski svet seznanil s 
predlogom rešitev prihodnjega kratkoročnega in dolgoročnega izvajanja GJS obdelave in 
odlaganja komunalnih odpadkov ter s potrebnimi aktivnostmi za njihovo izvedbo. 
 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil, 

da so se seznanili s predlogom rešitev prihodnjega 
kratkoročnega in dolgoročnega izvajanja GJS 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 

ter s potrebnimi aktivnostmi za njihovo izvedbo. 
 
Župan je podal na glasovanje, da potrjuje vključitev Občine Žužemberk: 

 pri kratkoročnem in dolgoročnem sodelovanju na področju ravnanja z odpadki med 
regijskima centroma RCERO Ljubljana in RCERO Dolenjska ter  

 pri izgradnji objekta MBO na Leskovcu. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil, 

vključitev Občine Žužemberk: 
- pri kratkoročnem in dolgoročnem sodelovanju na področju ravnanja z odpadki 

med regijskima centroma RCERO Ljubljana in RCERO Dolenjska ter 
- pri izgradnji objekta MBO na Leskovcu. 

 
Župan je podal na glasovanje, da Občinski svet pooblašča župana-jo Občine Žužemberk za 
pristop k sklenitvi pogodb za realizacijo sklepa pod tč. 2. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil, 

da pooblašča župana Občine Žužemberk 
za pristop k sklenitvi pogodb za realizacijo sklepa pod tč. 2. 

 
 
K točki 12: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov 
Župan je člane sveta seznanil z aktivnim delom na projektih, ki se odvijajo na območju celotne 
občine, največ v sklopu Oskrbe s pitno vode Suhe krajine, izgradnje novega vrtca v 
Žužemberku, ceste skozi center Dvora, izgradnji ceste Dvor-Sadinja vas z gradnjo opornega 
zidu in ostalo infrastrukturo, sanaciji plazu proti Vinkovem Vrhu, gradnji mrliških vežic, ceste 
Žvirče-Polom in Lazina-Hrib, pokopališču Gornji Kot, gasilskega poligona, o začetku 
spremembe OPN-ja, o OPPN-ju na Loki, ureditvi avtobusnih postajališč, ureditvi učilnic v 
mansardi PŠ Dvor, ceste v cono v Hinjah, ter rekonstrukciji ceste v Dolgi vasi in pometanju in 
servisiranju cest ter zimski službi. 
 
 
K točki 13: Vprašanja in pobude 
G. Jože Zupančič je spraševal o oporečnosti vode v vrtini na Vinkovem Vrhu in obisku 
kriminalistov na občini. 
G. Darko Pucelj je seznanil, da z g. Zupančičem nista dobila pravočasno vabila z gradivom za 
prejšnjo sejo in se zato iz protesta nista udeležila seje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
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Številka: 900-10/2018-2 
Žužemberk, 29. 3. 2018 
 
 

Zapisnikarica Direktor občinske uprave Župan 
Tanja Hrovat Jacques Gros Franc Škufca 

 


