Številka:011-1/2020-14
Datum: 16.12.2021

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet
ZAPISNIK
12. seje Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet,
ki je bila v četrtek, 16.12.2021, ob 17.30, v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26,
Žužemberk
Sejo je sklical predsednik odbora, g. Rafael Vidmar.
Prisotni:
Člani odbora: g. Rafael Vidmar, g. Vincenc Longar, ga. Stanka Blatnik, g. Blaž Hrovat
Opravičeno odsotni: g. Dušan Papež
Občinska uprava: ga. Manica France Klemenčič g. Beno Červenka, g. Vlado Kostevc,
Župan: g. Jože Papež
Direktor OU: g. Tomaž Hrastar
Ostali prisotni: g. Simon Lukšič, Komunala, d.o.o., Novega mesta, ga. Mateja Kaudek-predstavnica
podjetja Topos d.o.o. iz Novega mesta
Predsednik odbora g. Rafael Vidmar je predlagal potrditev predlaganega dnevnega reda, ki je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Žužemberk (druga obravnava)
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk (druga obravnava)
Odlok SD OPN2-dopopolnjeni osnutek (prva obravnava)
Zavzeta stališča na podane pripombe na javno razgrnjeni SD OPN2
Vprašanja in pobude

Predsedujoči g. Rafael Vidmar je dal predlog dnevnega reda na glasovanje.
Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je dal predsedujoči g. Rafael Vidmar zapisnik na glasovanje.
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Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
K točki 2: Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Žužemberk (druga
obravnava)
G. Simon Lukšič, predstavnik Komunale Nm je podal kratko razlago pripravljenega odloka v drugem
branju in objasnil pomisleke, ki so se pojavili pri prvem branju.
Na 3 leta pripada en odvoz. Kdor ima MID številko, lahko sam prazni greznico.
Ga. Stanka Blatnik: Povprašala, če tisti z MID številkami niso upravičeni do odvoza in kako kmetje
vejo, kdaj je potreben odvoz? G. Lukšič pojasni, da Komunala Novo mesto pozove kmete, da izvršijo
odvoz.
G. Longar: pozdravlja sprejem pripravljenega odloka, saj se s tem preprečuje vse splošno polivanje
fekalij po zemljini in s tem povzroča kontaminiranje podtalne vode.
Vsi predstavniki odbora se s tem strinjajo in podpirajo regulacijo in kontrolo nad izvajanjem tovrstnih
storitev.
Ker ni več razprave, predsednik g. Rafael Vidmar poda predlog Odloka o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda v občini Žužemberk na glasovanje.
Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
K točki 3: Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk (druga
obravnava)
G. Tomaž Hrastar opravi kratko predstavitev odloka in pojasni, da je pri pripravi njegove dopolnitev
upoštevan podani amandma g. Darka Puclja.
Ker ni več razprave, je predsednik g. Rafael Vidmar podal predlog Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Žužemberk na glasovanje.
Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
K točki 4: Odlok SD OPN2-dopopolnjeni osnutek (prva obravnava)

Ga. Manica France Klemenčič je podala kratko obrazložitev izdelave SDO PN_2 in izvedena potrebna
usklajevanja z nosilci urejanja prostora, za pripravo faze dopolnjenega osnutka.
Vsi odborniki pozdravljajo izdelavo SD OPN_2 in želijo, da pride čimprej do sprejetja tega akta.
Predsednik g. Rafael Vidmar je podal dopolnjeni osnutek -Odlok SD OPN2 v prvi obravnavi, na
glasovanje in potrditev.
Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
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K točki 5: Zavzeta stališča na podane pripombe na javno razgrnjeni SD OPN2
Ga. Manica France Klemenčič razloži potek podajanja pripomb na javno razgrnjen dokument in sistem
zavzetih stališ do pripomb. Pripombe so se lahko podajale ves čas javne razganite od 3.11. 2021vključbo 6.12.2021. Nato je bil pojasnjen nadaljnji postopek sprejemana akta.
Ker ni bilo dodatne razprave, je predsednik g. Rafael Vidmar podal, Zavzeta stališča na podane
pripombe na javno razgrnjeni SD OPN2, na glasovanje.
Prisotni so bili 4 člani odbora, 4 ZA, 0 PROTI.
K točki 6: Vprašanja in pobude
Ker ni več vprašanj in pobud, se odbor zaključi ob 18:30. uri.

Zapisala:
Rafael Vidmar l.r.
Manica France Klemenčič
predsednik Odbora
za okolje in prostor, komunalo in promet
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