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OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.

Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga. Stanka Blatnik, g. Rafael Vidmar, ga. Mateja Novak,
g. Marko Zajec, g. Franc Škufca, ga. Marija Ban, g. Rok Zupančič, gdč. Nika Papež, g. Blaž
Hrovat, g. Vincenc Longar, g. Bojan Vidmar, g. Darko Pucelj in g. Dušan Papež.
Ostali prisotni: g. Jacques Gros - direktor OU; g. Vlado Kostevc, g. Roman Kren in Tanja
Hrovat - OU; novinarji in ostali prisotni.

Sejo je sklical in vodil župan Jože Papež.
Župan je pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta, uslužbence občinske uprave in ostale
vabljene ter prisotne. Seznanil je, da je prisotnih 14 članov sveta, en član pa je zaradi
nezdružljivosti funkcij podal svoj odstop. Predstavil je dnevni red 2. seje in ga podal v razpravo;
razprave ni bilo. Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red. Glasovalo je 14 članov
sveta, vseh 14 članov je glasovalo za.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta
3. Predlog Sklepa o prenehanju mandata članu sveta
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (prva obravnava)
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 (prva obravnava)
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 (prva obravnava)
7. Predlog Sklepa o imenovanju delovnih teles občinskega sveta
8. Predlog Sklepa o imenovanju nadzornega odbora
9. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
10. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
11. Vprašanja in pobude

K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
Župan je prisotne seznanil, da so prejeli zapisnik s sklicem seje in ga podal v razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev Zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine
Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov sveta, vseh 14 članov je glasovalo za.

1

Občinski svet je potrdil
Zapisnik 1. seje
Občinskega sveta Občine Žužemberk.

K točki 2: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta
Župan je seznanil, da je zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta
potrebno imenovati novega člana v občinski svet. Povedal je, da je OVK podala ugotovitveni
sklep, da se namesto njega za novega člana občinskega sveta imenuje g. Franca Štravsa iz
NSi-Nove Slovenije - krščanski demokrati. Seznanil je tudi, da je imenovanje nadomestnega
člana obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Predlog
sklepa je podal v razpravo, vendar je ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu
članu Občinskega sveta.
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta:
Franc Štravs, Srednji Lipovec 4, Dvor.

K točki 3: Predlog Sklepa o prenehanju mandata članu sveta
Župan je seznanil, da je g. Vlado Kostevc podal svoj odstop, saj je zaposlen v OU in funkcija
ni združljiva s članstvom v občinskem svetu. OVK bo do naslednje seje pripravila predlog
sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta z Razvojne liste Suhe
krajine – Franc Škufca. Župan je podal predlog sklepa v razpravo, vendar je ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev predlog Sklepa o prenehanju mandata članu sveta.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o prenehanju mandata članu sveta.

K točki 4: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (prva obravnava)
Župan je seznanil, da je bil s strani vodstva šole in vrtca v Žužemberku podan predlog o
preimenovanju vrtca, glede na to, da bo zgrajen nov vrtec in bodo vse enote na enem mestu.
Sedaj se imenuje Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Žužemberk, po sprejetju pa bi se imenoval
Osnovna šola Žužemberk - Vrtec Sonček, s sedežem na Jurčičevi ulici 41. Župan je podal
predlog sklepa v razpravo, vendar je ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
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predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Žužemberk.

K točki 5: Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 (prva obravnava)
Župan je seznanil, da so prejeli gradivo s predlogom proračuna za leto 2019 z obrazložitvami.
Seznanil je tudi z osnovnimi podatki glede prihodkov in odhodkov, ter pojasnil, da so na
nekaterih postavkah višji zneski zaradi možnosti prijave na razpise za državna in evropska
sredstva.
G. Franc Škufca je spraševal zakaj tolikšen znesek na postavki kapitalskega prihodka,
seznanil je, da v proračunu ni zasledil sredstev za obljubljene avtomobile za OŠ Žužemberk in
Prevole. Podal je še pobudo za ureditev gospodarskih in stanovanjske cone v Hinjah, na Kleku
in za »Iskro« v Žužemberku, za kar ni zasledil potrebnih sredstev.
G. Roman Kren je pojasnil, da je pri kapitalskem prihodku predvidena prodaja nepremičnine v
Poreču. Župan je pojasnil, da še ni uspel obiskati osnovnih šol, kar pa ima v načrtu v
prihajajočih dneh. Povedal je še, da je seznanjen z iztrošenim kombijem v OŠ Prevole in
iztrošenim kombijem in avtomobilom v OŠ Žužemberk, zato bo občina poskusila uvrstiti
sredstva v proračun, saj so stroški servisiranja teh vozil previsoki, vozila pa so tudi nevarna za
uporabo. Glede gospodarskih in stanovanjske cone je pojasnil, da bodo potekali dogovori skozi
leto in da stremi k čim prejšnji ureditvi omenjenih con.
G. Dušan Papež je opozoril na tiskarsko napako in menil, da je proračun prenizek, saj je cca
40% nižji kot prejšnje leto; stremeti bi morali k pridobivanju evropskih sredstev. Govoril je tudi
o znižanju sredstev namenjenih javnim delom, rezervi pri zimski službi in znižanje sredstev pri
gospodarstvu ter pomanjkanju sredstev za ureditev obrtnih con na Jami in v Hinjah. Omenil je
še novogradnjo kanalizacije v Žužemberku, zmanjšanje stroška za dobavo pitne vode, premalo
sredstev namenjenih za urejanje vaških jeder in naselij, ter premalo sredstev namenjenih za
kulturo, šport in program mladine. Menil je, da bi si občina težko privoščila mestno hišo in grad,
zato je predlagal daljšo razpravo na to temo. Povedal je, da bo občina težko realizirala prodajo
doma v Poreču za predvidena sredstva in da je nakup avtomobilov za osnovni šoli res
potreben. Opozoril je še na ureditev ceste Žvirče-Smuka, kar naj bi bilo financirano tudi iz
strani države.
Župan je povedal, da pričakuje tudi pisne pobude, za kar bo čas en mesec. Opravičil se je za
tiskarske napake. Cesta Žvirče-Smuka-Pleš bo v programu in se bo uredila do leta 2023,
potrebna je še umestitev avtobusnih postaj. Javna dela se ukinjajo in zmanjšujejo, naša občina
ne bi bila več upravičena zaradi prenizke nezaposlenosti. Delavci so bili zaposleni preko
agencije, seznanil je tudi s sistemom njihovega dela. Če bo denar iz postavke zimske službe
ostal se bo prerazporedil na ureditev cest. Glede mestne hiše je odgovoril, da gre za adaptacijo
stavbe na GT 26, saj je potrebno urediti kulturni dom in preseliti občino na to lokacijo, saj se
sedaj plačuje najemnina. Strinjal se je z znižanjem sredstev za pitno vodo, za kar že potekajo
dogovori, ravno tako z ureditvijo vaških jeder in seznanil s črpanjem sredstev preko LAS-STIKa. Društva se lahko javijo na vsakoletni razpis, lahko pa podajo tudi dodatno prošnjo za
sredstva na občinski upravi. Poudaril je, da se nepremičnina v Poreču ne bo prodala, če ne bo
to nujno potrebno, vsekakor pa se ne bo prodala pod ceno, trenutno pa občina to nepremičnino
letno oddaja.
G. Darko Pucelj je spraševal o skoraj 3.000.000 eur, ki so namenjena za izgradnjo vodovoda
v letu 2020, saj bi morali projekt zaključiti in plačati v letu 2019 in lahko zgubimo EU sredstva.
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Župan je pojasnil, da gre za sekundarni vod, za kar bo potrebno podaljšati roke izgradnje in
plačila, za kar že potekajo pogovori na ministrstvu. Primarni vod pa mora biti zaključen do roka.
Ga. Marija Ban je menila, da je proračun prenizek in ga bi bilo potrebno dvigniti, ter da je
vodovod največja prioriteta za njim pa ureditev con.
Župan je povedal, da dela realno in naj tako delajo tudi ostali, on pa bo ugodil smotrnim
predlogom.
G. Darko Pucelj je menil, da bo težko realizirati projekte, ki so stali v prejšnjih mandatih; želje
so eno, realnost drugo.
G. Dušan Papež je povedal, da je občina v prejšnjem mandatu dobila donatorja za ureditev
ceste Dvor-Sadinja vas, nekaj sredstev je dodala sama in projekt je bil zaključen. Če bi dobili
donatorja na primer za ureditev vaških jeder je potrebno predvideti sredstva tudi v proračunu.
G. Franc Škufca je povedal, da je bilo glede vodovoda v času njegovega mandata vse
dogovorjeno ter da bo potrebno sodelovanje s pravimi ljudmi, da se uredijo tudi sekundariji.
Ravno tako je bilo prej marsikaj dogovorjeno glede ceste Žvirče-Smuka, potrebno je samo
nadaljevati dogovore.
Župan je pojasnil, da pogovori potekajo po planu in bo vse steklo kot mora.
G. Darko Pucelj je seznanil, da so bili v dokumentaciji zajeti tako primarni in sekundarni vodi,
sekundarni vodi pa so bili že prej sofinancirani, za kar lahko pride do nesoglasij in zaradi tega
do ukinitve sofinanciranja.
Župan je podal na glasovanje potrditev Predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2019.
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
predlog Odloka
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019.

K točki 6: Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 (prva obravnava)
Župan je seznanil, da je potrebno potrditi tudi Predlog odloka o proračunu za leto 2020,
seznanil je z razlikami med proračunom za leto 2020 in podal točko v razpravo. Razprave ni
bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev Predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2020.
Glasovalo je 13 članov sveta, vseh 13 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
predlog Odloka
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020.

K točki 7: Predlog Sklepa o imenovanju delovnih teles občinskega sveta
Župan je seznanil, da je potrebno imenovati nova delovna telesa občinskega sveta. Besedo je
dal ge. Stanki Blatnik, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja, katera je seznanila, da so bili predstavniki političnih strank in list pozvani, da podajo
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predloge k imenovanju v delovna telesa. Komisija je na seji komisije obravnavala predloge in
oblikovala predlog o imenovanju (predlogi napisani v sklepu).
Župan je podal sklep v razpravo.
G. Vincenc Longar je povedal, da mu ne ustreza članstvo v toliko odborih in komisijah, zato je
predlagal, da se njegovo članstvo v Komisiji za vloge in pritožbe dodeli g. Bojanu Vidmarju, s
čimer se je strinjal tudi g. Vidmar.
G. Dušan Papež je poudaril, da je potrebno v odborih delati, drugače se ne bo nič naredilo,
člani bi morali področje poznati.
Župan je odgovarjal, da so kandidati sposobni opravljati svoje delo in odgovorni in ne bo
dopustil poniževanja.
G. Marko Zajec je menil, da je v odbore in komisije imenovanih preveč zunanjih članov.
Župan je podal na glasovanje predlog, da se v Komisijo za vloge in pritožbe občanov namesto
Vincenca Longarja imenuje Bojana Vidmarja.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil, da se v Komisijo za vloge in pritožbe občanov namesto
Vincenca Longarja imenuje Bojana Vidmarja.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju delovnih teles občinskega sveta.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o imenovanju delovnih teles občinskega sveta.
Komisija za statut Občine in poslovnik Občinskega sveta
v sestavi:
Marija Ban, Dvor 47, Dvor,
Darko Pucelj, Trške njive 41, Žužemberk,
Vincenc Longa, Srednji Lipovec 23, Dvor,
Franc Štravs, Srednji Lipovec 4, Dvor in
Mateja Novak, Dvor 40, Dvor.
Komisija za vloge in pritožbe občanov
v sestavi:
Marko Zajec, Prapreče 20, Žužemberk,
Mateja Novak, Dvor 40, Dvor,
Bojan Vidmar, Grajski trg 40, Žužemberk,
Matjaž Hrovat, Stavča vas 10a, Dvor in
Nika Papež, Ratje 29, Hinje.
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet
v sestavi:
Dušan Papež, Hrib pri Hinjah 9, Hinje,
Rafael Vidmar, Šmihel 16, Žužemberk,
Vincenc Longar, Srednji Lipovec 23, Dvor,
Stanka Blatnik, Hinje 33, Hinje in
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Blaž Hrovat, Dvor 26 B, Dvor.
Odbor za družbene dejavnosti
v sestavi:
Ida Kastelic, Šmihel 35, Žužemberk,
Darko Pucelj, Trške njive 41, Žužemberk,
Tanja Koren, Stranska vas 87, Žužemberk,
Tom Smrke, Jurčičeva ulica 87, Žužemberk in
Rok Zupančič, Stavča vas 17, Dvor.
Odbor za lokalno samoupravo
v sestavi:
Franc Škufca, Baragova cesta 22 A, Žužemberk,
Ida Kastelic, Šmihel 35, Žužemberk,
Slavko Sadar, Klečet 19, Žužemberk,
Bojan Vidmar, Grajski trg 40, Žužemberk in
Franc Štravs, Srednji Lipovec 4, Dvor.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance
v sestavi:
Franc Škufca, Baragova cesta 22 A, Žužemberk,
Rafael Vidmar, Šmihel 16, Žužemberk,
Stanka Blatnik, Hinje 33, Hinje,
Blaž Hrovat, Dvor 26 B, Dvor in
Nika Papež, Ratje 29, Hinje.

K točki 8: Predlog Sklepa o imenovanju nadzornega odbora
Ga. Stanka Blatnik, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja je seznanila, da so prejeli predloge in oblikovali predlog za imenovanje (predlogi
napisani v sklepu).
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju nadzornega odbora.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o imenovanju nadzornega odbora
v sestavi:
Slavka Vidic, Drašča vas 5, Zagradec,
Valerija Vidmar, Jama 40, Dvor in
Stanka Novinc, Prapreče 16b, Žužemberk.

K točki 9: Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
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Ga. Stanka Blatnik, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja, je seznanila, da so na osnovi prejetih predlogov oblikovali predlog o imenovanju
(predlogi napisani v sklepu).
Župan je podal točko v razpravo, katere ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
imenovanju občinske volilne komisije
v sestavi:
Branko Jarc, Trebča vas 27, Dvor,
Ana Boben, Žvirče 12, Hinje,
Irena Blatnik, Prevole 3, Hinje,
Katarina Drenik, Brezova Reber 16, Dvor,
Primož Hrovat, Breg 20, Žužemberk,
Bogdan Murn, Dvor 2, Dvor,
Rajko Arkar, Trebča vas 6, Dvor in
Uroš Pintar, Dolga vas 30, Žužemberk.

K točki 10: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
Župan je seznanil z delom, katerega je opravil z začetkom mandata. Seznanil je, da dela na
odprtju banke in novem trgovskem centru v Žužemberku, dela tudi na III. fazi ceste skozi Dvor,
poligonu na Kleku in ureditvi ceste Dolga vas. Prioriteta je dokončanje vodovoda.

K točki 11: Vprašanja in pobude
G. Darko Pucelj je dal pobudo, da se pisno zahteva programska zasnova občinskega glasila,
katerega pripravi urednik glasila, do naslednje seje.
G. Franc Škufca je seznanil, da podjetje FS dobiva več prijav, zato je javno prosil g. Darka
Puclja naj prekine z negativnim delom proti njim, saj škodi več zaposlenim v omenjenem
podjetju.
G. Darko Pucelj je povedal, da to ni tema za sejo občinskega sveta.
Župan je prosil, da vsi člani sveta delajo konstruktivno in za dobrobit občanov in občine, ter
sejo zaključil.

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.
Številka: 900-4/2019-2
Žužemberk, 24. 1. 2019

Zapisnikarica
Tanja Hrovat

Direktor občinske uprave
Jacques Gros

Župan
Jože Papež
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