1
.

OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 23. 5. 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, ga. Ida Kastelic, 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. Roman Kren, g. Vlado Kostevc, g. Beno Červenka in Tanja Hrovat - OU; g.
Gregor Klemenčič – Komunala Novo mesto d.o.o.; 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 bo glasove štel g. Roman Kren ter da je prisotnih vseh 15
članov sveta. Predstavil je dnevni red 4. seje in predlagal, da se točke, ki se tičejo podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o. obravnava, ko se bo seje udeležil direktor JP g. Gregor Klemenčič,
saj je sporočil, da bo zamudil zaradi udeležbe na seji OS sosednje občine. Dnevi red je podal v
razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red z zamikom točk.
Glasovalo je 15 članov sveta, vseh 15 članov je glasovalo za.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predlog Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. z revizorjevim mnenjem za leto
2018
3. Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2019
4. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
5. Predlog Sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Žužemberk
6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (druga obravnava)
7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2018
8. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019
9. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček pri OŠ
Žužemberk

10. Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole
11. Predlog Sklepa o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka v Vrtcu Sonček pri OŠ
Žužemberk
12. Predlog Sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve in podaljšanje zaposlitve v Vrtcu Sonček
pri OŠ Žužemberk
13. Predlog Sklepa za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca in povečanje števila
otrok v polovičnem oddelku vrtca pri OŠ Prevole
14. Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini
Žužemberk
15. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli
Žužemberk v šolskem letu 2019/2020
16. Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole
v šolskem letu 2019/2020
17. Predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk (hitri postopek)
18. Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2019
19. Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2019
20. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk v Svet zavoda Zdravstveni
dom Novo mesto
21. Predlog Sklepa o imenovanju novega člana v Svetu Osnovne šole Žužemberk
22. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2018
23. Predlog sklepov o sprejemu 1. dopolnitve letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim
nepremičnim premoženjem za leto 2019
24. Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, sklepov o ukinitvi grajenega javnega
dobra lokalnega pomena ter ustanovitvi stavbne pravice
25. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
26. Vprašanja in pobude

K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 3. 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 3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov sveta, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Zapisnik 2. seje
Občinskega sveta Občine Žužemberk.

K točki 2: Predlog Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. z revizorjevim
mnenjem za leto 2018
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, kateri je seznanil z obravnavo poslovnega poročila na seji odbora in predlagal, da se
poročilo potrdi.

Župan je podal nekaj krajših pojasnil in dal besedo g. Gregorju Klemenčiču, direktorju podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o., kateri je seznanil s splošnimi podatki in poročilom za območje
občine Žužemberk.
G. Rok Zupančič je spraševal, zakaj je potrebno v naši občini zagotoviti 50.000 eur subvencij,
medtem, ko so drugje minimalne.
G. Klemenčič je pojasnil, da so občine lahko prvič sodelovale pri oblikovanju cen l. 2014, ostale
občine so k subvencijam pristopile že takrat, Občina Žužemberk pa se do sedaj za to ni odločila.
G. Dušan Papež je izrazil dvom nad rastjo podjetja, saj je promet podjetja znižan, plače
zaposlenih pa so se zvišale. Stremel je k storitvam prijaznim občanom, znižanju razkorakov in
cen storitev. Izrazil je nezadovoljstvo nad višanjem subvencij. Menil je, da ni rešitev v višanju cen
storitev, ampak bo morala Komunala najti še kakšen dodaten vir dohodkov.
G. Klemenčič je seznanil, da podjetje ne prikazuje več prihodkov in odhodkov podjetja CeROD.
Prosil je za korektnost pri navedbah.
G. Darko Pucelj je spraševal o predlogu za enotno cene vode v vseh občinah in kaj je v tej smeri
naredilo podjetje Komunala in občine.
G. Klemenčič je povedal, da je Komunala pripravila predlog za enotne cene vode, ravno tako
osnutke odlokov in novo družbeno pogodbo, vendar do realizacije ni prišlo, saj odloča o tem svet
županov, kateri je o tem debatiral že trikrat, vendar še niso prišli do zaključka.
Župan je povedal, da poteka dogovor o enotni ceni vode, sestal se je že z nekaterimi župani, saj
je trenutno cena vode v Občini Žužemberk višja, kot po drugih občinah, česar si občani ne
zaslužijo.
G. Franc Škufca je seznanil, da je v preteklosti že prišlo do dogovora o enotni ceni vode, vendar
do realizacije ni prišlo.
Župan je podal na glasovanje predlog Poslovnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. z
revizorjevim mnenjem za leto 2018.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o.
z revizorjevim mnenjem
za leto 2018.

K točki 3: Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2019
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, kateri je seznanil z obravnavo poslovnega plana na seji odbora in predlagal, da se plan
potrdi.
Župan je dal besedo g. Klemenčiču, kateri je podrobneje seznanil s planom Komunale NM.
Župana je zanimalo, ali je možno, da bi vodomer menjali na 6 in ne na 5 let.
G. Klemenčič mu je odgovoril, da je zakonodaja jasna, vodomere je potrebno menjati na 5 let.
Neuspešno so delali so na tem, da bi se zakon spremenil na 10 letno uporabnost vodomera.
G. Franca Škufco je zanimalo, ali je v poslovnem planu že predvideno zvišanje cen.
G. Klemenčič je pojasnil, da se v planu upošteva trenutno veljavne cene.
G. Dušan Papež je povedal, da se tako visokega povečanja subvencij do sedaj ne spomni.

Župan je pojasnil, da so subvencije potrebne, saj stremi, da se stanje čim prej stabilizira, in da on
ni kriv, da je prišlo do takšne situacije.
G. Darko Pucelj je povedal, da bodo subvencije z novim vodovodom še višje, o tem pa prej ni
nihče razmišljal.
G. Klemenčič je povedal, da so subvencije nujne, saj do sedaj občina ni delala na tem, ostale
občine pa so k temu pristopile postopno.
G. Darko Pucelj je spraševal, kakšna omrežnina se lahko pričakuje z novim vodovodom.
G. Dušan Papež je menil, da so cene pri nas že sedaj najvišje in jih ne moremo še zviševat. Menil
je, da je težava tudi v premajhnem deležu priklopov na čistilno napravo.
Župan je podal na glasovanje predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2019.
Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Poslovni plan
Komunale Novo mesto
za leto 2019.

K točki 4: Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal, da se ga potrdi.
Ga. Stanka Blatnik je seznanila s primerjavo položnic z drugimi občinami in ugotovila, da so cene
primerljive ali celo višje. Zanimalo jo je, kaj se lahko naredi, da se cene ne bi povišale, saj bo
prišlo do nezadovoljstva občanov, občina pa tudi ne more sama pokrivati vseh stroškov. Zanimalo
jo je tudi, kaj se bo zgodilo, če potrdijo predlagano zvišanje cen.
G. Klemenčič je povedal, da se ne da delati primerjav z ostalimi občinami.
G. Darko Pucelj je seznanil, da je s problematiko zvišanja cen z gradnjo novega vodovoda
opozarjal že pred dvema mandatoma, vendar ga niso poslušali, cene pa se bodo še višale. Vodo
kupujemo iz Globodčca, sedaj pa ga zanima cena vode v prihodnje, saj je mnenja, da bo še višja.
Predlagal je revizijo celotnega razpisa in celotne izvedbe izgradnje vodovoda. Županu pa je izrazil
podporo pri nadaljevanju izgradnje vodovoda.
G. Franc Škufca je povedal, da na območju Ajdovca še dolgo ne bi imeli vode, če se takrat ne bi
odločili za izgradnjo vodovoda.
G. Marko Zajec je menil, da bi morala biti cena vode enotna, kot elektrika, kar bi moralo biti
urejeno na državni ravni.
Župan je povedal, da Ajdovška planota nima vodovoda, saj je potrebno zgraditi še sekundarne
vode, za kar ni sredstev, zato predlaga podprtje zvišanja cen, da bodo vodovod dobili tudi v
Ajdovcu.
Župan je podal na glasovanje potrditev predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk.

Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk.

K točki 5: Predlog Sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Žužemberk
Župan je tudi tokrat dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor,
komunalo in promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal, da se ga
potrdi.
Go. Stanko Blatnik je zanimalo, ali se da na kakšen način ugotoviti, kam gre voda, ki jo tretiramo
pod vodne izgube.
G. Klemenčič je pojasnil, da se pod izgube šteje voda za izpiranje cevi, defekte na cevovodu in
kraje vode. Vodi so stari in razvejani in je nadzor praktično nemogoč.
Župan je seznanil, da je prišlo do enormnega izteka vode mimo števcev na Vinkovem Vrhu, zlomili
so tudi nadzemni hidrant, ki še ni deloval.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Občini Žužemberk.
Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk.

K točki 6: Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (druga
obravnava)

Župan je povedal, da se je predlog odloka obravnaval že na prejšnji seji in dal besedo ge. Stanki
Blatnik, predsednici Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in
finance, katera je seznanila z obravnavo predloga odloka na seji odbora in predlagala, da predlog
potrdijo.
Župan je podal predlog odloka v razpravo.
G. Dušana Papeža je zanimalo, od kdaj naj bi veljal odlok, saj kapacitete oddajajo že v naprej in
je za nazaj težko popravljati cene.

Župan je podal na glasovanje potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini
Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o turistični in promocijski taksi
v Občini Žužemberk.

K točki 7: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2018
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo zaključnega računa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Za njem je besedo dobila ga. Stanki Blatnik, predsednica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem, proračun, davčno politiko in finance, katera je ravno tako seznanila z obravnavo predloga
odloka na seji odbora in predlagala, da predlog potrdijo.
Besedo je dobil še g. Rafael Vidmar, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet,
kateri je ravno tako seznanil z obravnavo zaključnega računa na seji odbora in predlagal, da se
ga potrdi.
Župan je seznanil, da se pri tej točki naj ne bi razpravljalo, vendar je vseeno dal možnost vprašanj,
če je to res potrebno.
G. Darko Pucelj je spraševal o neplačanih računih in menil, da se lahko občina znajde v težkih
likvidnostnih težavah. Predlagal je, da se pridobi čim več nepovratnih sredstev ter stremel k čim
boljšemu razvoju.
Župan je podal na glasovanje predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto
2018.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Zaključni račun proračuna
Občine Žužemberk
za leto 2018.

K točki 8: Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019
Župan je dal besedo ge. Stanki Blatnik, predsednici Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem,
proračun, davčno politiko in finance, katera je seznanila z obravnavo predloga sklepa na seji
odbora in predlagala, da predlog potrdijo.
G. Franc Škufca je menil, da je to pozitiven predlog, saj je potrebno izkoristiti take možnosti.
Pojasnilo sta podala še župan in g. Roman Kren.
G. Darko Pucelj je menil, da bi za nekatere občane lahko to zadolževanje pomenil rdeči alarm,
vendar je potrebno dela nadaljevati, da se pridobi vsa možna nepovratna sredstva.
Župan je povedal še, da je potrebno popraviti nekatere odseke cest v celoti, ne samo tam kjer
poteka vodovod, saj so v zelo slabem stanju.

Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o zadolžitvi občinskega proračuna
za leto 2019.

K točki 9: Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sonček pri OŠ
Žužemberk
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu
Sonček pri OŠ Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o soglasju k sistematizaciji delovnih mest
v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk.

K točki 10: Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu
pri OŠ Prevole.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o soglasju k sistematizaciji delovnih mest
v vrtcu pri OŠ Prevole.

K točki 11: Predlog Sklepa o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka v Vrtcu Sonček pri
OŠ Žužemberk

Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
G. Darko Pucelj je seznanil, naj bi bil novi vrtec že poln in se spraševal, ali je bil na tej lokaciji
zgrajen premajhen vrtec.
G. Franc Škufca je povedal, da tudi ta vrtec ni bil poceni, še vedno je možnost dodatnih oddelkov
v prostorih stare šole ali v zasebnem prostoru.
Župan je seznanil, da je še nekaj prostora v vrtcu na Prevolah, pa tudi dodatni oddelek v
Žužemberku naj bi se odprl šele v februarju in trenutno še ni zaseden.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka v Vrtcu
Sonček pri OŠ Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o soglasju k odprtju začasnega 13. oddelka
v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk.

K točki 12: Predlog Sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve in podaljšanje zaposlitve v
Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je seznanil, da je bil ključ predan v upravljanje ravnateljici OŠ Žužemberk in izrazil upanje,
da bo vrtec služil svojemu namenu.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o izdanem soglasju za zaposlitve in podaljšanje
zaposlitve v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o izdanem soglasju
za zaposlitve in podaljšanje zaposlitve
v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk.

K točki 13: Predlog Sklepa za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca in
povečanje števila otrok v polovičnem oddelku vrtca pri OŠ Prevole
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.

Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca
in povečanje števila otrok v polovičnem oddelku vrtca pri OŠ Prevole.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
za podaljšanje delovanja polovičnega oddelka vrtca in
povečanje števila otrok v polovičnem oddelku vrtca
pri OŠ Prevole.

K točki 14: Predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje
v Občini Žužemberk
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je seznanil, da so člani sveta na mize dobili popravljen sklep in podal točko v razpravo.
G. Darko Pucelj je povedal, da se cene ne višajo samo v Občini Žužemberk, ampak tudi drugje,
saj se dvigujejo plače zaposlenih.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o določitvi novih ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje
v Občini Žužemberk.

K točki 15: Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni
šoli Žužemberk v šolskem letu 2019/2020
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve
v Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2019/2020.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve
v Osnovni šoli Žužemberk

v šolskem letu 2019/2020.

K točki 16: Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni
šoli Prevole v šolskem letu 2019/2020
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo sklepa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve
v Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2019/2020.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve
v Osnovni šoli Prevole
v šolskem letu 2019/2020.

K točki 17: Predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk (hitri
postopek)

Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo odloka na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
G. Darko Pucelj je predlagal, da se v primeru, da ne bo naslednje seje OS pred objavo razpisov
za društva, pripravi korespondenčna seja, da bo lahko razpis objavljen istočasno z ostalimi
razpisi.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini
Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini
Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o sofinanciranju športnih programov
v Občini Žužemberk.

K točki 18: Predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu 2019
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo letnega programa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je seznanil, da bo potrebno letos investirati predvsem v delovne obleke, saj njihova
uporabnost poteče v 10ih letih. Seznanil je tudi s 150 % povišanjem zahtevanih sredstev iz strani
GRC-ja, za kar se zaenkrat ni odločil.
G. Franc Škufca je povedal, da se je z višanjem cen z GRC-jem srečal že on, vendar je vztrajal,
da je takšno povišanje nesprejemljivo, saj reševalci ne morajo priti na območje Občine Žužemberk
v 15ih minutah in predlagal, da vztraja, da se cena ne zviša.
Župan je podal na glasovanje predlog Letnega programa dejavnosti javne gasilske službe v letu
2019.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Letni program
dejavnosti javne gasilske službe
v letu 2019.

K točki 19: Predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto 2019
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri je
seznanil z obravnavo letnega programa na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Letnega programa za kulturo v Občini Žužemberk za leto
2019.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Letni program
za kulturo v Občini Žužemberk
za leto 2019.

K točki 20: Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk v Svet zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto
Župan je dal besedo ge. Stanki Blatnik, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, katera je seznanil z obravnavo predlogov na seji komisije in predlagala,
da se imenuje Matejo Novak.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk v
Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o imenovanju predstavnika Občine Žužemberk
v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
Mateja Novak, Dvor 40, Dvor.

K točki 21: Predlog Sklepa o imenovanju novega člana v Svetu Osnovne šole Žužemberk
Župan je dal besedo ge. Stanki Blatnik, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, katera je seznanil z obravnavo predlogov na seji komisije in predlagala,
da se imenuje Franca Štravsa.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju novega člana v Svetu Osnovne šole
Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o imenovanju novega člana
v Svetu Osnovne šole Žužemberk,
Franc Štravs, Srednji Lipovec 4, Dvor.

K točki 22: Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2018
Župan je dal besedo ge. Stanki Blatnik, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, katera je seznanil z obravnavo pravilno prispelih predlogov na seji
komisije in predlagala, da priznanja prejmejo: Nežka Primc, Stanko in Stanka Novinc, Silvestra
Papež, Anton Urbančič, Alenka Kuševič, Mešani pevski zbor Dvor, Draženko Šolaja in Albin Ljubo
Jarc. Predlagala je, da se predlog potrdi v kompletu.
G. Franc Škufca je spraševal, zakaj niso bili upoštevani njegovi predlogi, ali si po njihovem mnenju
kandidati niso zaslužili priznanja. Predlagal je posamično glasovanje.
Ga. Stanka Blatnik mu je pojasnila, zakaj so se odločili za predlagane nagrajence.
Ga. Marija Ban je povedla, da je bila kot članica komisije razočarana nad delom komisije in
predsednice, saj ni bilo podanih obrazložitev, zakaj si dotična oseba zasluži priznanje.
Ga. Stanka Blatnik je povedala, da so se o kandidatih pogovarjali, predstavila je predstavitve za
častno občanko in zlati grb, ostalega pa se na željo vseh res ni predstavljalo.
Župan je dal na glasovanje predlog o posamičnem glasovanju.
Glasovalo je 10 članov, vseh 10 članov je glasovalo proti.
Občinski svet ni potrdil, da se za dobitnike priznanj glasuje posamično.

Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2018.
Glasovalo je 11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o podelitvi priznanj Občine Žužemberk
za leto 2018.

K točki 23: Predlog sklepov o sprejemu 1. dopolnitve letnega načrta ravnanja z občinskim
stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2019
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepov na seji odbora in predlagal njihovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog sklepov o sprejemu 1. dopolnitve letnega načrta ravnanja
z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2019.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklepe
o sprejemu 1. dopolnitve letnega načrta
ravnanja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem
za leto 2019.

K točki 24: Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, sklepov o ukinitvi
grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ustanovitvi stavbne pravice
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo in
promet, kateri je seznanil z obravnavo sklepov na seji odbora in predlagal njihovo potrditev.
Župan je podal točko v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, sklepov o
ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ustanovitvi stavbne pravice.
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
sklepe
o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
sklepe
o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
ter
ustanovitvi stavbne pravice.

K točki 25: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
Župan je seznanil s: stanjem projekta izgradnje vodovoda, o uporabnem dovoljenju in prevzemu
novega vrtca, pridobljenim gradbenim dovoljenjem za gradnjo gasilskega poligona in nadaljnjih
aktivnostih, seznanil je še z ureditvijo ceste skozi Dvor, postavitvijo bankomata na Dvoru, ter o
rekonstrukciji cest Boršt-Veliki Lipovec in v Dolgi vasi.

K točki 26: Vprašanja in pobude
G. Dušan Papež je predlagal popis nepremičnega premoženja, saj je menil, da ima občina
ogromno rezerv, s katerimi bi lahko preprečili zvišanje cen.
Ga. Ida Kastelic je seznanila, da se občinske in državne zemlje ne prisostvuje. Seznanila je še z
visokimi stroški prepisov nepremičnin, katere bi morali zmanjšati, da bi se občani odločili za
ureditev nepremičnin. Spraševala je tudi o ureditvi okolice PŠ Šmihel.
Župan je obljubil, da bo s prihodom novega direktorja uredil, da bodo stroški za ureditev
nepremičninskih zadev nižji.
G. Franc Štravs je seznanil s težavo na cesti pri njegovi hiši, saj je cesta preobremenjena z
avtomobili in tovornimi vozili.
Župan je vse prisotne povabil na praznovanje občinskega praznika in prosil za pomoč članov
sveta pri aktivnostih, ki se bodo odvijale.

Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.
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