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OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
3. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 7. 3. 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.
Opravičeno odsotna članica: ga. Ida Kastelic.
Ostali prisotni: g. Roman Kren, g. Vlado Kostevc, g. Samo Jakljič in Tanja Hrovat - OU;
Marjan Menger – MIR, družina Andreev; 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 in, da je prisotnih 14
članov sveta, ena članica pa je opravičila svojo odsotnost. Predstavil je dnevni red 3. seje in
predlagal dopolnitev; kot zadnjo točko bi uvrstili na dnevni red predstavitev turističnega
kompleksa Gozd. Dnevi red je podal v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje predlagani dnevni red z dopolnitvijo.
Glasovalo je 14 članov sveta, vseh 14 članov je glasovalo za.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta
3. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (druga obravnava)
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 (druga obravnava)
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 (druga obravnava)
7. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (prva obravnava)
8. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
9. Potrditev novega predloga poteka meje Občine Žužemberk z Občino Ivančna Gorica
10. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
11. Vprašanja in pobude
12. Predstavitev turističnega kompleksa Gozd

K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 2. 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 2. 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 Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta
Župan je seznanil, da je zaradi nezdružljivosti funkcije zaposlenega v občinski upravi in člana
občinskega sveta v isti občini potrebno imenovati novega člana v občinski svet. Povedal je, da
mora zato odstopiti g. Vlado Kostevc iz Razvojne liste Suha krajina - Franc Škufca. OVK je
podala ugotovitveni sklep, da se namesto njega za novo članico občinskega sveta imenuje ga.
Ida Kastelic iz že imenovane liste. Seznanil je tudi, da je imenovanje nadomestnega člana
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Predlog sklepa
je podal v razpravo; razprave ni bilo.
Župan je podal na glasovanje potrditev predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu
članu Občinskega sveta.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta:
Ida Kastelic, Šmihel pri Žužemberku 35, Žužemberk.

K točki 3: Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
Župan je dal besedo g. Marjanu Mengerju, predstavniku MIR-a, kateri je podrobneje seznanil
s svojim (vodja in inšpektor) in delom občinske redarke, predvsem na področju Občine
Žužemberk.
Župan je predlagal, da se v naslednjem letu oglobi čim manj občanov in se jih raje sankcionira
z opozorili. Zatem je dal točko v razpravo; razprave ni bilo.

K točki 4: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (druga obravnava)
Župan je seznanil, da so točko obravnavali že na prejšnji seji OS, sedaj gre za drugo branje.
Seznanil je, 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
bi se vrtec imenoval Osnovna šola Žužemberk - Vrtec Sonček, s sedežem na Jurčičevi ulici
41.
Za tem je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri
je seznanil z obravnavo predloga odloka na seji odbora in predlagal njegovo potrditev.
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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
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk.
Župan je podal na glasovanje potrditev 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
Odlok
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 (druga
obravnava)
Župan je seznanil, da gre tudi pri tej točki za drugo branje in da sta v času razgrnitve prispela
dva predloga oz. pobudi. Ena pobuda je tretirala ureditev poti v Gradencu, druga pobuda,
katero je posredoval g. Darko Pucelj pa je vsebovala kar nekaj predlogov. Predlogi so bilo
delno upoštevani in uvrščeni v proračun za leto 2019, ostale pa se bo uvrstilo v naslednja leta,
s čimer se je po dogovoru na seji odbora strinjal tudi g. Pucelj. Povedal je še, da se je v
proračun umestil nakup potrebnih vozil za osnovni šoli, katera bodo kupljena na lizing.
Opremila se bo tudi cesta v cono na Hinjah.
Župan je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri
je seznanil z obravnavo predloga odloka na seji odbora in predlagal, da odlok potrdijo.
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
predloga odbora na seji odbora in predlagala, da odlok potrdijo.
Za njo je dobil besedo tudi g. Rafael Vidmar, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet; tudi on je seznanil z obravnavo predloga odloka na seji odbora in ravno tako
predlagal, da se odlok potrdi.
Župan je podal predlog odloka v razpravo.
G. Franc Škufca je povedal, da so njegovi predlogi iz prejšnje seje sedaj delno upoštevani; ni
pa še upoštevan predlog za ureditev con, predvsem stanovanjskih. Apeliral je, da se to po
zmožnostih vseeno uredi. Seznanil je, da bo predlog odloka kljub temu podprl.
Župan je podal na glasovanje potrditev Predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2019.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019.
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Župan je podal na glasovanje potrditev Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2019.

K točki 6: Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 (druga
obravnava)
Župan je povedal, da se je predlog odloka obravnaval že na prejšnji seji in da se bistveno do
sedaj ni spreminjal.
Zatem je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri
je seznanil z obravnavo predloga odloka na seji odbora in predlagal, da ga potrdijo.
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
predloga odbora na seji odbora in predlagala, da ga potrdijo.
Za njo je dobil besedo tudi g. Rafael Vidmar, predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet; tudi on je seznanil z obravnavo predloga odloka na seji odbora in ravno tako
predlagal, da se odlok potrdi.
Župan je podal predlog odloka v razpravo.
G. Franc Škufca je menil, da je predlog optimistično naravnan in ga bo podprl.
Župan je podal na glasovanje potrditev Predloga Odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2020.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020.
Župan je podal na glasovanje potrditev Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Odlok
o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2020.

K točki 7: Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (prva
obravnava)
Župan je 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 ga potrdijo.
Župan je povedal, da gre za uskladitev z novo zakonodajo in seznanil, da je s turistično takso
kar nekaj dohodkov. Pohvalil je razvoj turizma na območju Hinj, saj je bilo iz strani domačije v
lasti g. Dušana Papeža prikazanih največ nočitev v občini. Zatem je podal točko v razpravo.
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G. Dušan Papež je apeliral, da se na račun zvišanja turistične takse nudi servis turističnim
delavcem v smislu ureditve okolja in poti. Predlagal je nadzor nad nočitvami in prikazovanjem
turistične takse, saj ima občutek, da je vsi ponudniki ne nakazujejo.
G. Franc Škufca se je strinjal z g. Papežem po nadzoru nočitev in nakazilu turistične takse.
Ga. Marija Ban je menila, da bi lahko nadzor vršili tudi po knjigi gostov, katere morajo ponudniki
potrjevati.
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini
Žužemberk
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Predlog Odloka
o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk.

K točki 8: Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini
na domu
Župan je seznanil, da bo storitev sedaj opravljal Zavod Jutro s Kočevja, kateri bo prevzel tudi
delavke, katere so storitve opravljale do sedaj; najverjetneje pa bo potrebno zaposliti še
dodatno delavko, saj je potreb in povpraševanj za te storitve čedalje več. Cene so se rahlo
zvišale samo za vikende in praznike. Do sedaj je te storitve opravljal Center za socialno delo,
kateri teh storitev ne bo več nudil, zato je prišlo do menjave izvajalca.
Zatem je dal besedo g. Roku Zupančiču, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, kateri
je seznanil z obravnavo predloga sklepa na seji odbora ter predlagal, da ga potrdijo.
Župan je podal točko v razpravo.
Ga. Mateja Novak je iz lastnih izkušenj seznanila, da bo kmalu potrebna dodatna zaposlitev
negovalke, saj je zanimanje za to storitev zelo visoka in so bile prosilcem v preteklosti vloge
že zavrnjene.
Župan je podal na glasovanje predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Sklep
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu.

K točki 9: Potrditev novega predloga poteka meje Občine Žužemberk z Občino Ivančna
Gorica
Župan je dal besedo g. Rafaelu Vidmarju, predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalo
in promet, kateri je seznanil z obravnavo predloga na seji odbora ter predlagal, da se ga potrdi.
Župan je podal točko v razpravo.
G. Franca Škufco je zanimalo, kje točno poteka predvidena meja.
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G. Samo Jaklič je seznanil, da se bo s tem določila bolj točna meja, saj do sedaj to ni bilo
natančno določeno. Gre zgolj za eno parcelo, ki spada v k.o. Valična vas, ki bo sedaj spadala
v občino Ivančna Gorica.
Župan je podal na glasovanje Potrditev novega predloga poteka meje Občine Žužemberk z
Občino Ivančna Gorica.
Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
Nov predlog poteka meje
Občine Žužemberk z Občino Ivančna Gorica.

K točki 10: Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov
Župan je seznanil z delom, katerega je opravil z začetkom mandata. Seznanil je s postavitvijo
bankomata Delavske hranilnice na Dvoru, prevzemom Vrtca v Žužemberku in odpravi manjših
napak, pridobiva se že dovoljenje za dodatna parkirišča. Predstavil je stanje na projektu
Suhokranjskega vodovoda, ureditev ceste in pločnikov v Dolgi vasi, ureditev ceste Sr. LipovecPodlipa. Kljub nasprotovanju se bo postavil nov trgovski center v Žužemberku, na Ministrstvu
za Kulturo pa potekajo dogovori za ureditev železolivarne na Dvoru. Ureja se dokumentacijo
za ureditev ceste skozi Dvor, ravno tako za poligon na Kleku, kateri se bo izvajal v dveh fazah.
Uredila se bo dokumentacija za ureditev zasilnega izhoda za kulturo dvorano na Dvoru, da bo
lahko sprejela več obiskovalcev.

K točki 11: Vprašanja in pobude
G. Franca Škufca je zanimalo, kdo je pripravljen zgraditi nov trgovski center in kdo je zaviralec,
saj se je čutil vpletenega. Seznanil je s svojim delom in aktivnostih za ureditev Dvorske
železarne ter gasilskega poligona. Povedal je, da ima dvorana na Dvoru že uporabno
dovoljenje za 99 ljudi in menil, da več ljudi ne more sprejeti, vendar naj se kljub temu zadeva
uredi, če se ekonomsko splača, saj se bo kasneje kulturna dvorana umestila v objekt
železolivarne.
Župan se glede trgovskega centra imensko ni želel izpostavljati, je pa odgovoril, da s tem ni
mislil njega. Povedal je, da so bili projekti, kot so ureditev železolivarne, postavitev poligona…
res zastavljene iz strani g. Škufce, on pa se trudi in dela, da bo zadeve pripeljal do konca in
pripeljal denar za nezaključene projekte.
Ga. Marija Ban je povedala, da je objekt t.i. Lončarije na Dvoru res lep; bil je delno obnovljen,
preseljeni so bili razstavljeni eksponati Marjana Marinca. Zmotilo jo je, da so kulturne prireditve
na Dvoru v zadnjem času v šoli ali v dvorani Novinčevih, kulturna dvorana pa ostaja prazna.
G. Rok Zupančič je predlagal, da se pogleda v uporabno dovoljenje za dvorano na Dvoru, ali
res lahko sprejme 99 oseb, saj so govorice drugačne.
G. Dušan Papež je dal pobudo, da se uredi javna razsvetljava v vaseh po celotni občini s tem,
da se ne bremeni občinskega proračuna, saj se jo da urediti tudi na drugačen način. Menil je
še, da so člani sveta tam zato, da bodo skupaj kaj naredili in si med seboj pomagati.
Župan je seznanil, da z jutrišnjim dnem imenuje za podžupana g. Roka Zupančiča, za katerega
meni, da bo delal dobro za vse.

6

K točki 12: Predstavitev turističnega kompleksa Gozd
Župan je dal besedo g. Sergeju in ge. Ksenji Andrrejev, novima lastnikoma iz Rusije, katera
sta s pomočjo njunega sina in diaprojekcije predstavila turistični kompleks Gozd, bivši
kompleks Vesela Vas iz Sel pri Ajdovcu.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Številka: 900-8/2019-2
Žužemberk, 7. 3. 2019

Zapisnikarica
Tanja Hrovat

Župan
Jože Papež
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