OBCINA ŽUŽEMBERK
OBCINSKI SVET
ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 22.10.2007, ob 18.00 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, novinarja in
občane. Na seji so bili prisotni občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Boris Jordan, g. Marjan Romih, g. Jože
Zupančič, g. Jože Papež, ga. Jelka Mrvar, g. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Pečjak, g. Jože Šteingel,
g. Jože Iskra, ga. Marija Breceljnik. Po začetku seje pa so na sejo prispeli še: g. Dušan Papež ob 18.13, g.
Marko Zajec ob 18.15 in ga. Malči Klemen ob 18.55.
Ostali prisotni: ga.Marjana Murn, ga.Stanislava Repar, g. Franc Grum st. g. Anton Slak - občani, g. Drago
Rustja – novinar Dolenjskega lista, ter zaposleni v občinski upravi: g. Martin Grčar, g. Vladimir Kostevc, g.
Jože Ban in g. Dare Pucelj.
Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta je g. župan podal dnevni red v razpravo in ker ni bilo razprave je
podal že predhodno dopolnjeni predlagani dnevni red na glasovanje.
Glasovalo je 12 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 12 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 Pravila o spremembi Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
3. imenovanje kandidata za člana državnega sveta in elektorja (predstavnika) za volitve v državni svet
4. obravnava in sprejem sklepa o območju brez gensko spremenjenih organizmov
5. vprašanja in pobude članov občinskega sveta
6. razno
K 1. točki; pregled zapisnika prejšnje seje
G. župan je podal zapisnik v razpravo. g. Marjan Romih je pohvalil zapisnik, ki da je pregleden, g. Jože
Zupančič, pa je opozoril, da se s tako obliko zapisnika ne strinja, ga. Jelka Mrvar, je izrazila potrebo po bolj
obširnih zapisnikih ter podala popravek na 5. strani, da je na PŠ Dvor odprt nov šolski muzej, g. Jože
Jenkole, je za kompromis med obsežnimi in skrajšanimi zapisniki, nato pa je podal pojasnila v zvezi z
odgovori na prejšnji seji, ga.Marija Ban, ki je predlagala, da naj za vsako sejo en član občinskega sveta piše
zapisnik, g. Jože Papež pa je podal pojasnila glede dvorskega mostu, g. Milan Ivkovič, pa je predlagal, da naj
tisti, ki želi kaj več vsebine, gre na občinsko upravo poslušati magnetogram.
Ker ni bilo nadaljnjih pripomb je dopolnjen zapisnik župan podal na glasovanje.
Glasovalo je 14 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 0 vzdržanih in 0 proti.
G. župan je zaključil, da je bil soglasno
sprejet
zapisnik 7. redne seje občinskega sveta s podanimi popravki.

K 2. točki; obravnava in sprejem Pravila o spremembi Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Župan je pojasnil, da je potrebno sprejeti spremembo pravil za volitve v državni svet. Krajša pojasnila je
podal direktor občinske uprave Vlado Kostevc.
G. župan je podal na glasovanje pravila o spremembi pravil za izvolitev v državni svet.
Glasovalo 14 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 1 vzdržan in 1 proti.
G. župan je zaključil, da je občinski svet sprejel
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Pravila
o spremembi Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

K 3. točki; imenovanje kandidata za člana državnega sveta in elektorja (predstavnika) za volitve v državni
svet
G. župan je pojasnil potek ter predlagal, da se v komisijo za tajno glasovanje predlagata še dva člana. Člani
občinskega sveta so z 12 za in z 2 vzdržanima, najprej potrdili g.Borisa Jordana in s prav istim številom še g.
Jožeta Jenkoleta.
Nato je predsedujoči predlagal 10 minutni odbor, da komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja preveri prispele kandidature za elektorja in za člana državnega sveta.
Po 10 minutnem odmoru je župan zaprosil predsednika komisije, da je posredoval predlog za kandidata za
elektorja za volitve člana državnega zbora. Predsednik komisije je pojasnil, da je bila za kandidata za
elektorja predlagana ga. Marija Ban zato predlaga, da bi o tem odločil še občinski svet. Predlagal jo je član
občinskega sveta g. Marjan Romih.
Župan je podal predlog za imenovanje ga. Marije Ban za elektorja na glasovanje. Glasovalo 14 članov
občinskega sveta. Za je glasovalo 12 članov, 1 proti in 1 vzdržan.
Župan je zaključil, da je občinski svet sprejel
SKLEP
o imenovanju elektorja
1. člen; Za predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta (elektorja) se imenuje
Marija Ban, roj. 03.08.1951, Dvor 47, 8361 Dvor
2. člen; Ta sklep se skupaj s soglasjem elektorja posreduje Volilni komisiji šeste (6.) volilne enote za volitve
poslancev, s sedežem v Novem mestu.
Župan je nato predlagal, da se izvede še tajno glasovanje za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Predsednik komisije g. Dušan Papež je pojasnil, da je komisija prejela dva soglasja k kandidaturi in sicer g.
Adolfa Zupana iz Novega mesta in g. Vladimirja Kostevca iz Žužemberka.
Župan je predlagal, da se prične z glasovanjem, vsak član občinskega sveta bo prejel glasovnico in opravil
glasovanje. Po končanju tajnega glasovanja in delu komisije v pisarni je župan objavil izid glasovanja.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta, 14 glasovnic je bilo veljavnih. Za g. Adolfa Zupana je bil 1 glas, za
g. Vladimirja Kostevca pa 13 glasov.
Župan je zaključil, da je občinski svet s tajnim glasovanjem sprejel
SKLEP
o določitvi kandidata za člana državnega sveta
1.člen; Za kandidata za volitve člana državnega sveta je bil s tajnim glasovanjem izvoljen
Vladimir Kostevc, roj. 27.03.1964, Grajski trg 37, 836o Žužemberk
2. člen; Ta sklep se skupaj s soglasjem kandidata posreduje Volilni komisiji šeste (6.) volilne enote za volitve
poslancev, s sedežem v Novem mestu.

K 4. točki; obravnava in sprejem sklepa o območju brez gensko spremenjenih organizmov
G. župan je zopet predal besedo direktorju občinske uprave, ki je pojasnil pomen sklepa s katerim se
območje občine opredeljuje na formalni ravni kot območje brez gensko spremenjenih organizmov.
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Svetnik g. Jože Jenkole je članom občinskega sveta podelil zgibanke o GSO in pojansil, da je to prispevek k
ohranjanju narave, saj lahko živimo bolj z naravo. Ga. Jelka Mrvar je povprašala koliko je teh organizmov že
v Suhi krajini in kdo bo odgovoren za ozaveščanje prebivalstva. Župan je pojasnil, da natančnih podatkov ni,
morda jih ima KSS. G. Jože Zupančič je pojasnil, da gre za formalni sklep, če bodo ti organizmi prišli pa ne
bo nihče vedel.g. Jože Papež je podprl sprejem sklepa ter opozoril na problem koruznega hrošča, g. Marjan
Romih je prav tako podprl sprejem sklepa, g. Boris Jordan je opozoril na nadaljnjo uporabo semen nekaterih
križancev, saj je že skorajda vse gensko spremenjeno, g. Dušan Papež je podvomil v nevarnosti med GSO in
škropivi.
Razprava je bilo zanimiva in po zaključku razprav članov občinskega sveta je župan podal sklep, da tudi
občina Žužemberk pristopa k območjem brez gensko spremenjenih organizmih na glasovanje.
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 1 vzdržan in 0 proti.
G. župan je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
o območju brez gensko spremenjenih organizmov
Občina ŽUŽEMBERK, bo v okviru svojih pristojnosti storila vse, da se območje občine zaščiti pred vnosom
in uporabo gensko spremenjenih organizmov.

K 5. točki;; vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan je člane občinskega sveta obvestil o zahtevi za posredovanje zapisnika in magnetograma izredne seje,
ki je bila zaprta za javnost ter predlagal, da se sprejme sklep o omejitvi dostopa za ta gradiva, ki pa je na
razpolago svetnikov v prostorih občinske uprave.
g. Jože Zupančič je izrazil nestrinjanje, saj je bila izredna seja nesmiselna ter nesmiselne postopke svetnikov
s poskusom linča, saj kot član sveta lahko sedi kjer koli ter pojasnil, da ga je sram, da sedi s takimi svetniki
ter jih povprašal ali so za zakonitost ter obtožil svetnika g. Ivkoviča, da je kot 'pes' prišel na novinarsko sejo.
Glede na te očitke je član občinskega sveta g. Boris Jordan ob 19.23 zapustil sejo tako, da je na seji samo še
14 članov občinskega sveta. Župan Škufca je še enkrat pojasnil potek zadnje izredne seje ter razložil, da
svetnika ni nihče silil, da zapusti sejo ter zavrnil očitke o linču. G. Marjan Romih je pojasnil, da lahko 14
svetnikov potrdi, da je v dolenjskem listu zapis neresničen in nihče ni izganjal svetnika, celo je župan prosil,
da naj ostane, v odgovoru pa je napisana resnica. G. Jože Papež je razložil, da bi se na tej seji lahko odkrito
pogovorili in se o tem ne bi več prerekali, Ga. Jelka Mrvar je pojasnila svoje mnenje o postopkih glede teh
zapletov, ki je objavljeno na njeni spletni strani. Ga. Marija Ban je dejala, da je poštno, da občani sejo
zapustijo.g. Milan Ivkovič je pojasnil, da laži g. Zupančiča ne bo več poslušal ter naj začne svetnik delati v
korist občine ter pojasnil, da ni noben 'pes' in ne laja ter je nato zahteval ukrep komisije za etični kodeks ter
vrnil z očitkom 'o mukanju'. Ga. Malči Klemen je menila, da bi se lahko izognili takim očitkom in obtožbam.
Razpravo je prekinil župan ter podal sklep na glasovanje.
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 9 članov občinskega sveta, 1 vzdržan in 3 proti.
G. župan je zaključil, da je bil sprejet
SKLEP
o tajnosti nekaterih dokumentov
Na podlagi Sklepa o izključitvi javnosti št. 032 - 2223 /2007 – 100, z dne 26.09.2007 se ne omogoči dostopa
do gradiv javnosti. Zapisnik in magnetogram 2. izredne seje sta na vpogled omogočena le članom občinskega
sveta v prostorih občinske uprave, prav tako je možno v prostorih občinske uprave poslušati magnetogram te
seje.
g. Jože Papež je pojasnil potek gradbenih del izvajalca ter podizvajalca na izgradnji vodovoda Križi Reber,
ki je popolnoma nestrokovno ter za sabo puščajo uničene parcele. Predlagal je, da bi se sprejel sklep, da se
delo ne plača dokler ne bo sanirana vsa škoda na zemljiščih. Župan Škufca je pojasnil, da je seznanjen z
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očitki vaščanov Rebri in ostalih lastnikov ter si je traso tudi ogledal. Dogovor s komunalo in izvajalci je, da
se celotno območje del sanira.
g. Jože Pečjak je zaprosil, če bi se dodali kakšni kontejnerji pred pokopališče v Šmihelu, tej zahtevi se je
pridružil še g. Marjan Romih za pokopališče na Dvoru. Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da trenutno ni
možnosti razen najema večjih kontejnerjev temu mnenju se je pridružil g. Grčar, ki je dodal, da je potrebno
razmišljati tudi o zabojih za organske odpadke.
g. Jože Iskra je pojasnil, da je pogledal gradivo g. Grčarja ter da ni zasledil načrtovane investicije na cesti
Brezova Reber – Prečna. Odgovoril je g. Grčar, ki je razložil, da je ta investicija v višini 1 milijon EUR,
župan pa je dodal, da se bo začelo asfaltiranje dela ceste od Velikega Lipovca do Brezove Rebri.Odločiti pa
se bo potrebno, kaj ima prednost.
g. Dušan Papež je povprašal, kako je s škarpo na Žvirčah ter da se o tem seznani vaščane ter podal pobudo za
asfaltiranje ceste Žvirče-Ambrus. Pojasnila je podal župan, ki je pojasnil, da je s strani tožnika prišla še ena
zahteva, vse pa je bilo posredovano odvetniški družbi Škerlj, cesta pa je državna in naj bi šla v modernizacijo
v roku 3 let. G. Grčar je predlagal, da se počaka na pravno mnenje.
g. Jože Jenkole je povprašal če je tako imenovani 'Dvorski grad' pod spomeniškim varstvom, če poteka v šoli
verouk in če cerkev kaj plača. Glede 'gradu' je podal odgovor g. Ban, ki je pojasnil, da je pod zaščito samo
lipa. Župan pa je dejal, da o verouku v podružnični šoli ni seznanjen. Odgovor je podla ga. Jelka Mrvar, ki je
pojasnila, da je verouk lahko v šoli, kar je odločilo Ministrstvo, vendar se najema za verouk ne plačuje.
g. Jože Zupančič je povprašal glede cone ne Jami, kdo gradi, kdo so kupci in za kakšno ceno je bila prodana
ter če je že prišel odgovor s strani ministrstva za črno gradnjo pri nekdanji Iskri.
Župan je pojasnil, da se cona komaj kupuje in se še nič ne prodaja, odgovora s strani Ministrstva pa občina
še ni prejela. Nato je g. Zupančič svetnikom razdelil fotokopije odločbe ter prebral pisemce nezadovoljnega
občana glede primera z g. Rusa, ki je ostal brez vsega, odgovorna pa je takratna KS Žužemberk ter
koncesionarja za pokopališko dejavnost, ki se sooča s finančnimi težavami.
g. Dušan Papež je izrazil svoje nestrinjanje z nenehnimi očitki g. Zupančiča, ker zmeraj samo on nekaj očita,
ne da pa predlogov. Na očitke g. Zupančiča je odgovoril župan, ki je pojasnil, da je zadeva g. Rusa povezana
z Gradbenikom in Vidmarjem in bo na nenehne očitke prisiljen kaj narediti. G. Grčar pa je pojasnil, da so
glede koncesionarja same pohvale in je treba težave bolj pojansiti.
g. Milan Ivkovič je povprašal glede dokončanje del na cesti skozi Dvor, vežic na Velikem Lipju in Šmihelu
ter nove zaposlitve ter pokomentiral besede g. Dušana Papeža. Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da se glede
cest zelo trudi g. Ivkovič in g. Šteingel, za vežice pa so bili ogledi s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, problem se pojavlja v Šmihelu. G. Grčar je pojasnil, da je na Dvoru še vedno problem dogovor s
ŠD Fužina.
Ga. Jelka Mrvar je pohvalila Ekološko društvo Dvor ter spletno stran občine, za katero pa predlaga, da se ta
dopolni še z naslovi šol. Pohvalila je tudi Suhokranjske poti in pravilen pristop z gradivom g. Grčarja.
g. Jože Šteingel je podal pobudo, da se nekako uredi mrliška vežica na Dvoru, saj so problemi, če sta dva
pokojnika in prepih pod nadstreškom ter problemi lukenj na cesti za Podlipo. Župan je pojasnil, da je s temi
težavami seznanjen, luknje na javnih poteh pa se bodo sanirale, za Podlipo pa bo večji poseg naslednje leto.
G. Martin Grčar je poprosil g. Jožeta Jenkoleta, da pomaga pri razreševanju in dogovarjanju na Dvoru za
čimprejšnjo rešitev problemov.

K 6. točki; razno
Pri točki razno je direktor občinske uprave predstavil dogodke od zadnje seje občinskega sveta do
22.10.2007.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Žužemberk, 22.10.2007
Zapisal:
Vlado Kostevc l.r.
Občina Žužemberk
Franc Škufca, župan l.r.
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