OBCINA ŽUŽEMBERK
OBCINSKI SVET
ZAPISNIK
7. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 20.09.2007, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk.
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca, ki je pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta novinarje in občane. Na seji so
bili prisotni občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Boris Jordan, g. Marko Zajec, g. Marjan Romih, ga. Malči Klemen, g.
Jože Zupančič, g. Jože Papež, ga. mag. Jelka Mrvar, g. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Pečjak, g. Jože Šteingel,
g. Dušan Papež in g. Jože Iskra. Takoj po potrditvi dnevnega reda pa se je seji pridružila še ga. Marija Breceljnik.
Ostali prisotni: g.Emil Glavič, ga.Marjana Murn, g. Matej Murn, ga.Stanislava Repar, g. Vasilij Pajk, ga.Martina Zupan,
g. Jože Smolič, g. Franc Grum st. in g. Igor Grum - občani, g. Drago Rustja – novinar Dolenjskega lista, g. Slavko
Mirtic – Suhokranjske poti ter zaposleni v občinski upravi: g. Martin Grčar, g. Vladimir Kostevc, g. Jože Ban in g. Dare
Pucelj. Na seji sta bili prisotni tudi gostje: g. Ladislav Jaki, g. Istok Zorko – predstavnika Komunale Novo mesto d.o.o.
ter v nadaljevanju predstavnica podjetja Topos ga.Danijela Kure Kastelc in direktor podjetja g. Dušan Granda.
Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta je g. župan podal dnevni red v razpravo in ker ni bilo razprave je podal
predlagani dnevni red na glasovanje.
Glasovalo je 14 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 0 proti. Dnevni red
7. redne seje občinskega sveta je bil soglasno potrjen.
dnevni red:
1. pregled zapisnika prejšnje seje
2. obravnava in sprejem poslovnega poročila Komunale Novo mesto za leto 2006
3. obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2006
4. obravnava in sprejem poslovnega plana Komunale za leto 2007
5. obravnava in sprejem plana investicij, obnov in rekonstrukcij v Občini Žužemberk za leto 2007
6. obravnava predloga povečanja cen vode iz zajetja Globočec
7. obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007 - 2013
8. obravnava in sprejem Etičnega kodeksa izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk
9. obravnava in sprejem sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni
10. obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk v
šolskem letu 2007/2008
11. obravnava in sprejem sklepa o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini
Žužemberk
12. obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov SPV v cestnem prometu Občine Žužemberk
13. seznanitev s dosedanjim potekom priprave sprejemanja Občinskega prostorskega načrta OPN
14. obravnava in sprejem sklepa o poroštvu PGD Žužemberk za najem lizinga za gasilsko vozilo GVV1
15. seznanitev občinskega sveta s Poročilom o letnem nadzoru nadzornega odbora za leto 2006, Poročilom o pregledu
zaključnega računa Proračuna za leto 2006 in Programom nadzora za leto 2007
16. vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. razno
K 1. točki; pregled zapisnika prejšnje seje
G. župan je podal zapisnik v razpravo. Na zapisnik sta imela pripombe svetnik g.Jože Jenkole, ki je opozoril na
slovnične napake, oštevilčenje in nazive za gospoda in gospo ter g.Jože Zupančič, ki je opozoril na napačno navedbo
priimka ter podal pripombo na delo direktorja občinske uprave.
Ga. Marija Ban, g. Dušan Papež in ga. Malči Klemen so podali pobudo, da so zapisniki krajši in so le povzetki sklepov,
saj je članom občinskega sveta na razpolago magnetogram.
Ker ni bilo nadaljnjih pripomb ga je dopolnjenega podal župan na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 0 proti. G. župan
je zaključil, da je bil soglasno
sprejet
zapisnik 6. redne seje občinskega sveta s podanimi popravki.
K 2. točki; obravnava in sprejem poslovnega poročila Komunale Novo mesto za leto 2006
Župan je zaprosil naj predsednik odbora za okolje in prostor predstavi mnenje odbora. g. Jože Papež je pojasnil, da je
odbor poslovno poročilo obravnaval in predlagal, da poslovno poročilo obravnava še občinski svet.
Natančnejša pojasnila pa sta podala še predstavnika Komunale g. Jaki in g. Zorko.
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V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki se ni strinjal s posredovanim gradivom na DC-ju, g. Jože Jenkole, ki je
predlagal, da se tistim kateri nimajo osebnega računalnika pošilja gradivo v papirni obliki, g. Dušan Papež, ki je
opozoril na velike izgube in tudi nenadzorovanim točenjem vode iz hidrantov.
G. župan je podal sklep o sprejemu poslovnega poročila za leto 2006 na glasovanje.
Glasovalo 15 članov občinskega sveta. Za so glasovali 4 člani občinskega sveta, 1 vzdržan in 10 proti.
G. župan je zaključil, da Poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2006 ni sprejeto.
K 3. točki; obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2006
G. župan je predal besedo predsedniku odbora za okolje in prostor, komunalo in promet. Predsednik odbora g. Jože
Papež je pojasnil, da je odbor predlagal, da se da predlog sklepa v razpravo občinskemu svetu.
Pojasnila je podal še g. Jaki iz Komunale Novo mesto.
V razpravi je sodeloval g. Dušan Papež, ki se ni strinjal z računovodskim standardom, ki omogoča odpis amortizacije.
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan podal sklep o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2006 na
glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 0 članov občinskega sveta, 3 so bili vzdržani in 12 proti.
G. župan je zaključil, da sklep o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2006 ni bil sprejet.
Nato je član občinskega sveta g. Jože Zupančič predlagal, da občinski svet sprejme pobudo Vladi Republike Slovenije,
da se na celem območju RS uveljavi enotna cena vode.
Župan je to točko zaključil in predloga ni dal na glasovanje.
K 4. točki; obravnava in sprejem poslovnega plana Komunale za leto 2007
G. župan je zopet predla besedo predsedniku odbora g. Jožetu Papežu. Predsednik odbora g. Jože Papež je pojasnil, da
je odbor poslovni plan obravnaval že spomladi in sprejel predlog, da se ga obravnava in potrdi. Razprave ni bilo zato je
župan podal predlog poslovnega plana na glasovanje..
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 10 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 5 proti.
G. župan je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet je sprejel Poslovni plan Komunale za leto 2007.
K 5. točki; obravnava in sprejem plana investicij, obnov in rekonstrukcij v Občini Žužemberk za leto 2007
G. župan je zopet predla besedo predsedniku odbora g. Jožetu Papežu. Predsednik odbora g. Jože Papež je razložil, da je
bil plan investicij v občini za leto 2007 obravnavan že spomladi in je bil sprejet predlog, da se ga obravnava in potrdi.
V razpravi je sodeloval le Jože Iskra.
Ker ni bilo nadaljnjih razpravljavcev je g. župan podal plan investicij, obnov in rekonstrukcija v Občini Žužemberk za
leto 2007 na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, 2 vzdržana in 0 proti.
G. župan je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet je potrdil plan investicij, obnov in rekonstrukcija v Občini Žužemberk za leto 2007.
Nato je član občinskega sveta g. Jože Zupančič ponovno predlagal, da občinski svet sprejme pobudo Vladi Republike
Slovenije, da se na celem območju RS uveljavi enotna cena vode.
V krajši razpravi sta sodelovala g. Jože Papež in g. Jože Zupančič.
Po razpravi je g. župan podal pobudo na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 5 članov, proti 6 in 4 so bili vzdržani.
g. župan je zaključil, da pobuda Vladi RS, da se na celotnem območju države uvede enotna cena vode ni bila
sprejeta.
K 6. točki; obravnava predloga povečanja cen vode iz zajetja Globočec
G. župan je ponovno zaprosil predsednika odbora, da poda mnenje odbora. g. Jože Papež je pojasnil, da je bil odbor
proti podražitvi cen vode iz zajetja Globočec.
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki je pojasnil, da gre za 80% dvig, g. Dušan Papež, ki je pojasnil, da v RS še
ni določena povprečna cena vode, g. Marjan Romih, g. Jože Jenkole ga. Jelka Mrvar in g. Martin Grčar iz občinske
uprave.
Ker ni bilo razpravljavcev je g. župan podal na glasovanje predlog sklepa, da se ne potrdi predlagani dvig cene vode iz
zajetja Globočec.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 0 proti.
G. župan je zaključil, da je bil sprejet

2

SKLEP
Občinski svet Občine Žužemberk ne potrjuje predloga Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., za
povečanje cene vode iz vodovodnega sistema Globočec za območje občine Žužemberk v predlagani višini.
K 7. točki; obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007 - 2013
G. župan je zaprosil predsednika odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun in finance, da predstavi mnenje
odbora. g. Boris Jordan je pojasnil, da naj občinski svet obravnava predloženi predlok pravilnika, ki je potrjen tudi s
strani Ministrstva za kmetijstvo ter da se začne priprava razpisa.
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, g. Jože Ban, g. Jože Papež, ki je pojasnil, da je pri pripravi sodeloval tudi
mladi strokovnjak Janez Pirc in ga. Jelka Mrvar.
Po razpravi je g. župan podal pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007 - 2013 na glasovanje
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 1 vzdržanih in 2 proti.
G. župan je podal ugotovitev, da je bil sprejet predlog odloka, zato je podal na glasovanje še odlok o spremembi odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 0 proti.
G. župan je zaključil, da je bil soglasno sprejet
PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007 - 2013.
K 8. točki; obravnava in sprejem Etičnega kodeksa izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk
G. župan je zaprosil predsednika komisije za statut in poslovnik, da predstavi mnenje komisije. Predsednik komisije g.
Marjan Romih je pojasnil, da je komisija kljub obširni razpravi predlagala, da se etični kodeks obravnava in sprejme, saj
bi to naredili kot prva občina v Sloveniji.
Podrobne obrazložitve pa je podala še pripravljavka etičnega kodeksa, svetnica ga. Jelka Mrvar.
V razpravi so sodelovali: g. Boris Jordan, g. Jože Zupančič in g. Marjan Romih
Po razpravi je g. župan podal etični kodeks izvoljenih predstavnikov občine na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, 1 vzdržan in 1 proti.
G. župan je podal ugotovitev, da je bil sprejet
Etični kodeks
izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk
K 9. točki; obravnava in sprejem sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni
G. župan je zaprosil predsednika odbora za družbene dejavnosti, da poda mnenje odbora. Predsednik odbora g. Jože
Pečjak je pojasnil, da se je odbor strinjal z rezervacijami v višini 50%.
V razpravi je sodelovala ga. Jelka Mrvar, ki je menila, da gre za ustrezno višino.
Po razpravi je dal župan sklep na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, proti 0 in 0 vzdržanih.
G. županj je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni.
K 10. točki; obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk
v šolskem letu 2007/2008
Župan je ponovno zaprosil predsednika odbora za podajo mnenja. G. Jože Pečjak je pojasnil, da se je odbor s
predlogom strinjal.
Ker ni bilo razpravljavcev je župan podal na glasovanje sklep o zagotovitvi sredstev za dodatno obseg zaposlitve v OŠ
Žužemberk.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, proti 0 in 0 vzdržanih.
G. županj je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Žužemberk v šolskem letu 2007/2008
K 11. točki; obravnava in sprejem sklepa o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov
v Občini Žužemberk
G. župan je dejal, da je tudi ta predlog odbor obravnaval, tako da prosi predsednika odbora, da predstavi stališče odbora
za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora g. Jože Pečjak je pojasnil, da sprejme povišanje cen za 50%.
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V razpravi so sodelovali: g. Dušan Papež, ki se ni strinjal s takim povišanjem, g. Jože Zupančič, katerega so zanimali
stroški in prihodki od najema, ga. Jelka Mrvar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Papež, g. Boris Jordan, g. Jože Pečjak in
g. Jože Iskra, ki so razpravljali o oz. neupravičenosti dviga cen.
g. župan je po razpravi dal na glasovanje sklep o določitvi novih in enotnih cen najema.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 13 članov občinskega sveta, proti 1 in 1 vzdržanih.
G. županj je zaključil, da je bil sprejet,
SKLEP
o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk
K 12. točki; obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov SPV v cestnem prometu Občine Žužemberk
G. župan je pojasnil, da na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ob 20.55 odreja 10
minutni odmor.
Ob 21.05 se seja nadaljuje in župan zaprosi predsednika komisije, da poda predlog za imenovanje članov Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žužemberk.
Predsednik komisije g. Dušan Papež je komisija na osnovi povabila prejela naslednje predloge za imenovanje članov, in
sicer: ga. Mira Kovač, ga. Mojca Hočevar, g. Albert Lah, g. Franc Bukovec in g. Martin Grčar ter predlaga, da se
predlagani kandidati tudi potrdijo.
Ker ni bilo nadaljnjih replik je g. župan podal predlog komisije na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov občinskega sveta, proti 0 in 0 vzdržanih.
G. županj je zaključil, da je bil sprejet,
SKLEP
O imenovanju članov SPV Občine Žužemberk
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk se imenujejo naslednji člani:
1. Mojca Hočevar - predstavnik OŠ Prevole
2. Mira Kovač - predstavnik OŠ Žužemberk
3. Albert Lah - predstavnik policijske postaje
4. Franc Bukovec - predstavnik občanov
5. Martin Grčar - predstavnik občinske uprave
K 13. točki; seznanitev s dosedanjim potekom priprave sprejemanja Občinskega prostorskega načrta OPN
G. župan je zaprosil predstavnika podjetja TOPOS, ki je pripravljavec sklepa o začetku postopka, da podata dosedanji
potek.
Ga. Danijela Kure Kastelc je predstavila računalniško pripravljeno prezentacijo in pojasnila določene postopke
sprejemanja občinskega prostorskega načrta.
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, g. Jože Papež in g. Martin Grčar iz občinske uprave.
Župan je podal ugotovitev, da se je občinski svet
seznanil
s dosedanjim potekom priprave sprejemanja Občinskega prostorskega načrta.
K 14. točki; obravnava in sprejem sklepa o poroštvu PGD Žužemberk za najem lizinga za gasilsko vozilo GVV1
Župan je najprej pojasnil nekaj okoliščin za nakup novega gasilskega vozila predvsem ker še ni potrebne tipizacije in
odločitve ali bo šlo za lizing ali kredit ter nato zaprosil predsednika odbora g. Borisa Jordana, da je podal mnenje
odbora.
Predsednik odbora g. Boris Jordan je pojasnil, da se je odbor strinjal s podajo poroštva za PGD Žužemberk.
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki je pogrešal osnovne podatke o vozilu in ceni, g.Boris Jordan, ga. Jelka
Mrvar, g. Marjan Romih, g. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Dušan Papež, g. župan in g. Jože Pečjak.
Po obširni razpravi je podal župan na glasovanje sklep o poroštvu.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov, 0 proti in 1 vzdržan.
G. županj je zaključil, da je bil sprejet,
SKLEP
o poroštvu PGD Žužemberk
K 15. točki; seznanitev občinskega sveta s Poročilom o letnem nadzoru nadzornega odbora za leto 2006, Poročilom o
pregledu zaključnega računa Proračuna za leto 2006 in Programom nadzora za leto
G. župan je pojasnil, da so člani občinskega sveta prejeli gradivo in da gre za seznanitev.
V razpravi so sodelovali: g. Jože Zupančič, ki je imel pripombe na delo nadzornega odbora, predsednica nadzornega
odbora gdč. Cecilija Kastelic je nato podala še dodatna pojasnila in g. Milan Ivkovič, ki je predlagal, da se občinski svet
ne ukvarja s stvarmi, ki ne spadajo sem.
Župan je nato zaključil, da se je občinski svet
seznanil
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s Poročilom o letnem nadzoru nadzornega odbora za leto 2006, Poročilom o pregledu zaključnega računa
Proračuna za leto 2006 in Programom nadzora za leto
K 16. točki; vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan je člane občinskega sveta seznanil s prošnjo Občine Železniki o humanitarni pomoči ob nedavni ujmi ter
predlagal, da se jim pomaga.
Predlog so podprli: g. Jože Jenkole, ga. Jelka Mrvar, g. Boris Jordan, ga. Marija Ban in g. Jože Papež, ki so še
predlagali, da bi vsak član sveta prispeval eno sejnino kot pomoč Železnikom.
Po razpravi je župan podal predlog o pomoči v višini 1.000 EUR in eni sejnini na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih.
Občinski svet je soglasno sprejel
SKLEP
1. Ob nedavni naravni katastrofi, ki je se je zgodila v Občini Železniki bo vsak član občinskega sveta prispeval
finančna sredstva v višini enega nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije.
2. Občina Žužemberk bo po svojih proračunskih zmožnostih prispevala finančno pomoč v višini 1.000 EUR iz
proračunske postavke 23006, splošna proračunska rezervacija.
Župan je člane občinskega sveta seznanil še s ponudbo g. Božidarja Magajne za sodelovanje.
Vprašanja pa so postavili: g. Jože Zupančič, kaj je z vračilom sredstev za telefonijo, zakaj se plačujejo kazni za napačno
parkiranje na šolskem parkirišču, kaj je z razpisom za prevoze otrok v šolo, kaj je z avtobusom, ki vozi na Hinje in
zakaj čistilna naprava še ne deluje?
Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da je reševanje telefonije za našo občino preneseno v Ljubljano, za kaznovanje ne ve,
razpis je bil že lansko leto z možnostjo podaljšanja, avtobus za Hinje je kar dobro uporabljen, čistilna naprava pa bo v
obratovanju, ko se priključi še center Žužemberka, v obratovanju pa je ZRC. Ga. Jelka Mrvar je pojasnila, da
inšpektorica vztraja na kaznovanju za nepravilno parkiranje.
g. Milan Ivkovič je povprašal, kaj je s cesto Brezova Reber – Veliki Lipovec, kaj je s pločniki na Dvoru, kako je s
črpanjem sredstev iz EU in kako je z novo zaposlitvijo' Podal pa je še predlog, da se več ne prodaja javnih poti.
Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da je za cesto v teku razpis za izbiro izvajalca, na Dvoru se bodo asfaltirali pločniki,
ko bo dokončana obnova, zaposlitev bo po novi sistemizaciji, za pridobivanje EU sredstev pa je v teku priprava
dokumentacije za Suhokranjski vodovod.
g. Jože Jenkole je pojasnil, da je dobil dopis za katerega mu ni jasno za kaj gre, da je potrebno na Dvoru obnoviti leseni
most, občina pa naj bi dala le material, da je občina izdala lokacijsko informacijo za gradnjo MHE na Dvoru, čigav je
bajer ter zaprosil za seznam vseh izdanih lokacijskih informacij od leta 2002 naprej. Odgovoril je župan, ki je pojasnil,
da je v občini več mostov, posebno kritičen pa je most v Žužemberku in v Drašči vasi, da bo občina prispevala
material, če bodo krajani sami opravili nujna dela, glede lokacijskih informacij pa vseh ne more prejeti, ker ni stranka
v postopku,razen za javne zadeve, bajer pa je v lasti občine..
Ga. Jelka Mrvar je predstavila dva problema, težave z otroškim zobozdravstvom, saj ni zobozdravnika ter podala
pobudo, da se reši pešpot za šolsko telovadnico in podala novico, da je v Podružnični šoli Dvor odprt nov šolski muzej.
Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da bo o problemih otroškega zobozdravstva govoril z novo direktorico, za ostalo pa
naj se šola dogovori z g. Grčarjem.
Ga. Malči Klemen je pojasnila, da jo boli, da se obtožuje tiste, ki najbolj delajo ter predlaga, da se čim prej zaposli še
nekoga, ki bo pomagal direktorju občinske uprave,saj sam ne zmore vsega.
Oglasil se je tudi direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc, ki je pojasnil, da glede na vse večje očitke vse bolj
razmišlja, da bo to delovno mesto zapustil in šel drugam, vsaj je po zagotovilih nekaterih še veliko bolj sposobnih ljudi.
K 17. točki; razno
Za besedo je zaprosil občan g. Emil Glavič.
Župan je dal na glasovanje, če lahko g. Glavič spregovori članom občinskega sveta.
Glasovalo je 15 članov, za je glasovalo 5 članov, 7 proti, ostali vzdržani in župan je zaključil, da g. Glaviču beseda ni
omogočena.
Ker je g. Glavič začel pojasnjevati stvari so člani občinskega sveta začeli seji zapuščati in župan je sejo zaključil.
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri.
Žužemberk, 4.10 2007
Občina Žužemberk
Franc Škufca, župan, l.r.
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