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OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 3. 10. 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, ga. Ida Kastelic, g. Franc Škufca, ga. Marija Ban, g. Rok Zupančič, g. Blaž
Hrovat, g. Vincenc Longar, g. Bojan Vidmar, g. Darko Pucelj in g. Dušan Papež.
Opravičeno odsotna članica: ga. Nika Papež.
Ostali prisotni: g. Tomaž Hrastar – direktor OU; g. Roman Kren, g. Vlado Kostevc, g. Samo
Jakljič, g. Beno Červenka in Tanja Hrovat - OU; g. Rafko Križman - SOU; 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, ena članica pa je opravičila
svojo odsotnost. Predstavil je dnevni red 5. seje in predlagal, da se 2. in 3. točka v predlaganem
dnevnem redu združita v eno točko in, da se Odlok o Organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Žužemberk sprejme po skrajšanem postopku. Zatem je podal dnevi
red v razpravo; razprave ni bilo. Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red s
popravki. Glasovalo je 14 članov sveta, vseh 14 članov je glasovalo za. Občinski svet je potrdil
dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 –
rebalans I. in predloga Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019
3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2020
4. Predlog Odloka o Organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Žužemberk
5. Predlog sklepov o sprejemu 2. dopolnitve letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim
nepremičnim premoženjem za leto 2019
6. Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in sklepov o ukinitvi grajenega
javnega dobra lokalnega pomena
7. Imenovanje odgovornega urednika glasila Občine Žužemberk
8. Predlog Sklepa o financiranju materialnih stroškov Osnovne šole Prevole
9. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Suhe krajine
10. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
11. Vprašanja in pobude

K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
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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 4. 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 Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto
2019 – rebalans I. in predloga Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019
Župan je seznanil, da je potrebno sprejeti rebalans in zadolžitev proračuna, saj je potrebno v
roku zaključiti izgradnjo vodovoda, da bo projekt upravičen do sofinanciranja.
Besedo je dobil g. Rafael Vidmar, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet,
kateri je seznanil z obravnavo odloka in sklepa na seji odbora in predlagal, da ju občinski svet
potrdi.
Za njim je dobila besedo ga. Stanka Blatnik, predsednica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem, proračun, davčno politiko in finance, katera je ravno tako seznanila z obravnavo
odloka in sklepa na seji odbora, ter tudi ona predlagala, da se ju potrdi.
Besedo je dobil še g. Rok Zupančič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, kateri je ravno
tako seznanil z obravnavo odloka in sklepa na seji odbora in tudi on predlagal, da se ju potrdi.
Zatem je župan podal točko v razpravo.
G. Darko Pucelj je seznanil z javno dostopnimi podatki iz ERAR-ja, da ima občina neplačanih
obveznosti v znesku celoletnega proračuna in izrazil upanje, da bo zdajšnjemu županu in
direktorju OU uspelo pokriti vse obveznosti in zaključiti odprte projekte. Poudaril je, da bo s to
zadolžitvijo in zadolžitvijo za vrtec potrebno pokriti skoraj 4 milijone, vendar za dokončanje
takšnih projektov ne gre drugače.
G. Franc Škufca je odgovarjal, da so bili v času njegovega županovanja vsi člani sveta
seznanjeni s projekti in zadolževanjem ter o tem glasovali, med njima sta bila tudi župan in g.
Pucelj. Povedal je, da so se vsi zavedali, kako velik projekt je izgradnja vodovoda in da bo za
to potrebno veliko finančnih sredstev.
Župan je izrazil upanje, da v času njegovega županovanja ne bo nihče zavajan, kot je bil včasih
on. Seznanil je, da se sedaj plačuje dolgove še za nazaj in izrazil upanje, da se zadeve čim
prej uredijo. Povedal je, da dela po svojih najboljših močeh, da dobiva kontakte, čeprav mu je
bilo očitano, da mu to ne bo uspelo in da je prihranil že kar nekaj sredstev na različnih
področjih.
G. Dušan Papež je menil, da je potrebno umiriti očitke in menil, da bo nadzor povedal, če je
karkoli narobe. Predlagal je popis nepotrebnega premoženja občine, s katerim bi lahko
zboljšali proračun občine. Povedal je, da so šli zavestno v izgradnjo vodovoda, stroškov je
veliko, vendar je potrebno zadevo zaključiti in počrpati evropska sredstva.
Župan je povedal, da se bo pokazalo, kako se je delalo prej, marsikaj mora popravljati za nazaj
in bo dokazal, da on ne dela slabo.
G. Darko Pucelj je povedal, da se o številkah v prejšnjem mandatu ni vedelo nič, do podatkov
je prišel šele z novim vodstvom; podatki so mu bili prikriti, nadzora ni bilo.
G. Franc Škufca je repliciral, da ni zavajal, pri izgradnjo vodovoda je bilo vse jasno in izrazil
upanje, da se bo vse naredilo, kot mora biti narejeno.
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Župan je podal na glasovanje potrditev predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I. in predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega
proračuna za leto 2019.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2019 – rebalans I.
in
Sklep
o zadolžitvi občinskega proračuna
za leto 2019.

K točki 3: Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2020
Besedo je dobila ga. Stanka Blatnik, predsednica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem, proračun, davčno politiko in finance, katera je seznanila z obravnavo sklepa na seji
odbora, ter predlagala, da se ga potrdi.
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev predloga Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2020.

K točki 4: Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Žužemberk
Župan je dal besedo g. Bojanu Vidmarju, predsedniku Odbora za lokalno samoupravo, kateri
je seznanil z obravnavo odloka na seji odbora in predlagal, da se ga potrdi.
Ga. Marija Ban je prebrala člen v odloku in izrazila dvom o pravilnosti definicije, za kar ji je
pojasnilo podal direktor OU g. Hrastar.
G. Darko Pucelj je izrazil zadovoljstvo nad novim odlokom in predlagal, da se ga začne čim
prej izvrševati.
Župan je seznanil s popravki, da se v 32. členu popravi navedba odloka in sicer št. Ur. l. RS
38/07 se zamenja s št. 8/00, ter da se pri 6. točki popravi na predlog Odloka o Organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Občine Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
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Občinski svet je potrdil
Predlog Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje potrditev Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Občine Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Žužemberk.

K točki 5: Predlog sklepov o sprejemu 2. 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 predloga sklepov na seji odbora in predlagal, da jih
potrdijo.
Župan je pojasnil, da so bile nepremičnine obravnavane tudi na komisiji, vsi člani sveta pa so
na seji dobili še čistopis.
Župan je podal na glasovanje potrditev predloga sklepov o sprejemu 2. dopolnitve letnega
načrta ravnanja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2019.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
sklepe
o sprejemu 2. dopolnitve
Letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem
za leto 2019.

K točki 6: Predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in sklepov o ukinitvi
grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet, kateri je seznanil z obravnavo predlogov sklepov na seji odbora in predlagal, da jih
potrdijo.
Župan je podal predlog odloka v razpravo, razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlog sklepov o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in sklepov o
ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklepe
o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in
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sklepe
o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

K točki 7: Imenovanje odgovornega urednika glasila Občine Žužemberk
Župan je dal besedo ge. Stanki Blatnik, predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, katera je seznanila, da so člani komisije sprejeli odstop dosedanjega
urednika g. Slavka Mirtiča. Prejeli in obravnavali so 3 predloge za imenovanje novega
urednika, in sicer go. Vesno Može, go. Tjašo Primc in g. Roka Noseta, kateri zaradi
konkurenčne klavzule ne more zasesti mesta urednika. Predlagajo, da se za novega urednika
imenuje go. Vesno Može.
Župan je podal točko v razpravo.
G. Darko Pucelj je predlagal, da se pripravi nov posodobljen odlok o občinskem glasilu, ker je
obstoječi še iz leta 2000 na podlagi katerega se imenuje tudi nov uredniški odbor, saj v starem
odloku piše, da mora imeti urednik 5 let uredniških izkušenj, glede na to, da nimamo primernih
kandidatov je smiselno, da se to popravi.
Župan je odgovoril, da se bo odlok pripravil. Povedal je tudi, da je bil šokiran ob odstopu Slavka
Mirtiča z mesta urednika, kljub temu sta se dogovorila, da bo pripravil še naslednjo številko,
hkrati se mu je tudi zahvalil za sodelovanje.
Župan je podal na glasovanje Imenovanje odgovornega urednika glasila Občine Žužemberk.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Imenovanje odgovornega urednika glasila Občine Žužemberk
Vesna Može, Dvor 7, Dvor.

K točki 8: Predlog Sklepa o financiranju materialnih stroškov Osnovne šole Prevole
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri
je seznanil z obravnavo predloga sklepa na seji odbora, seznanil je tudi s problematiko ter
predlagal, da sklep potrdijo.
Župan je pojasnil, da bi na prošnjo ravnatelja občina dodala 25 % financiranja materialnih
stroškov, v kolikor to ne bo več potrebno se bo sofinanciranje prekinilo.
G. Darko Pucelj je povedal, da se stroški povečujejo tudi zaradi visokih stroškov za ogrevanje,
za kar jim je bilo pred leti zagotovljeno, da bodo ob podelitvi koncesije nižji, vendar so še višji;
koncesija bo trajala še 8 let.
G. Dušan Papež je pojasnil, da je ogrevanje na sekance cenejše, vendar je potrebno primerjati
kvadraturo in temperaturo v prostorih prej in sedaj.
G. Franc Škufca je predlagal, da ravnatelja predložita podatke o kilovatnih urah za prej in sedaj.
Povedal je še, da vse te naprave ob koncu koncesije ostanejo v lasti šole oz. občine; takrat bi
morali v vsakem primeru zamenjati celotne kurilnice.
Župan je povedal, da so stroški res visoki in v takšne postopke ne bi šel.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklep o financiranju materialnih stroškov Osnovne šole
Prevole.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
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Občinski svet je potrdil
Sklep
o financiranju materialnih stroškov
Osnovne šole Prevole.

K točki 9: Poročilo o delu Skupne občinske uprave Suhe krajine
Župan je dal besedo g. Rafku Križmanu, predstavniku SOU, kateri je pojasnil, da so poročilo
prejeli v pisni obliki, on pa je pripravljen odgovoriti na zastavljena vprašanja.
Župan je podal točko v razpravo.
G. Darko Pucelj je spraševal o nadzoru nad gradnjo vodovoda, saj je bila vgradnja neprimerna,
kar je dokazoval tudi s fotografijo, zato se bodo cevi lomile ali pokale. Govoril je tudi o vgradnji
starih ruskih cevi in možnostih večjih izgub ter plačevanju takšne gradnje. Zanimalo ga je,
koliko peska je bilo porabljenega za izgradnjo vodovoda na trasi Lopata-Lazina in koliko se ga
je plačalo, ter kakšne cevi so bile vgrajene; zahteval je pisni odgovor na naslednji seji.
G. Franc Škufca je povedal, da je bila glede tega že ovadba v času njegovega županovanja,
izvedel se je pregled na trasi in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Menil je, da bi morali prijavitelji
plačati stroške za takšne preglede, če se nepravilnosti ne ugotovijo.
Župan je povedal, da je prisoten na gradbiščih in je bila gradnja v preteklem letu zagotovo kot
mora biti, bodo pa potekale tudi kontrole na sami trasi.
G. Rafko Križman je povedal, da on podatkov ne bo dajal, saj sam za nadzor ni zadolžen, on
je zadolžen zgolj za koordiniranje, poročilo o nadzoru pa bo ob koncu projekta izdal
pooblaščeni nadzornik.
G. Darko Pucelj je zahteval, da g. Križman pridobi zahtevane podatke.

K točki 10: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
Župan je seznanil z delom, katerega je opravil v zadnjem času in izvedla se je razširitev križišča
oz. ovinka na Vrhovem z opornim zidom, v Šmihelu se je saniral most, saniral se je omet v PŠ
Šmihel, naredila se je drenaža okrog objekta, opravila se je tudi sanacija strehe. Izvedla se je
sanacija odvodnjavanja pri OŠ Prevole, otvorila se je cesta Vel. Lipovec-Boršt-Sela, sanirajo
se razne ceste, ovinki, mulde, priklopi na ceste, pridobljeno je bilo GD za poligonu na Kleku, v
naslednjem tednu bo objavljen razpis za izgradnjo. S februarjem se začne izvedba sanacije
odcepa na Dvoru. Zaradi pomanjkanja sredstev pa bo potrebno počakati z izgradnjo garaž pri
novem vrtcu v Žužemberku.

K točki 11: Vprašanja in pobude
G. Dušan Papež je vse prisotne povabil na pohod iz Žužemberka na Močile, seznanil je, da
bodo vsi podatki na plakatih.
G. Darko Pucelj je seznanil o kazenski ovadbi, ki je bila vložena leta 2017 iz strani občine
zoper neznanega storilca. Ugotovljeno je bilo, da on ni pisal očitanih dokumentov, zato je izrazil
upanje, da bo g. Škufca občini povrnil nastale stroške. Seznanil je tudi z govoricami, da bo
podjetju, katero opravlja šolske prevoze odvzeta licenca za prevoze. Zanimalo ga je, kaj stoji
za tem in pozval zaposlena v tem podjetju, da se v takem primeru pravočasno obvesti občino,
da bo lahko zagotovila prevoze šolskih otrok.
G. Franc Škufca je odgovoril, da je tudi g. Pucelj podajal ovadbe, ravno tako on stoji za
odvzemom licence. Povedal je, da ne ve kaj bo z odvzemom licence.
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Župan je povedal, da se bodo organizirali zbori občanov, termini bodo objavljeni tudi v
Suhokranjskih poteh, pol ure pred zborom občanov pa bo predstavitev dela z defibrilatorjem.
Ga. Ida Kastelic je spraševala o sankcijah pri ne-ločevanju odpadkov.
Župan je povedal, da ne bo sankcij, vendar je potrebno vzpostaviti red.
Ga. Mateja Novak je seznanila s problematiko upokojitve osebne zdravnice ge. Ropretove,
potrebno jo bo nadomestiti, Zdravstveni dom pa za njo nima nadomestila.
Župan je seznanil, da je na vezi z dr. Žagarjevo in z dir. Zdravstvenega doma v Novem mestu,
potekajo dogovori in upa, da se bo težava rešila.
G. Rok Zupančič je seznanil s finančnim vidikom postavitve požarnih stopnic v dvorano na
Dvoru.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Številka: 900-35/2019-2
Žužemberk, 3. 10. 2019

Zapisnikarica
Tanja Hrovat

Župan
Jože Papež
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