OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk,
ki je bila 3. 11. 2010, ob 18. uri v sejni sobi Občine Žužemberk.
Sejo je sklical župan Franc Škufca.
Prisotni: g. Marko Zajec, g. Franc Škufca, g. Dušan Papež, g. Rafael Vidmar, mag. Jože Jenkole, g.
Iztok Može, mag. Jelka Mrvar, ga. Marija Breceljnik, g. Franc Jarc, g. Darko Pucelj, g. Jože Zupančič,
g. Albin Ljubo Jarc, g. Matjaž Župevec, g. Jože Šteingel, g. Milan Ivkovič.
Ostali prisotni: g. Vlado Kostevc, g. Martin Grčar, ga. Vida Šušterčič, ga Mojca Klobučar – občinska
uprava. g. Bogdan Murn, g. Miro Papež, g. Anton Slak, ga. Irena Blatnik, ga. Frančiška Ožbolt, ga.
Dragica Papež – občinska volilna komisija. ga. Živa Zakšek, g. Slavko Mirtič, ga. Janja Ambrožič –
novinarji. ga. Marija Ban, ga. Marjana Murn, ga. Stanislava Repar, g. Emil Glavič, g. Jure Murn, g.
Jože Smolič, g. Mitja Mavsar, g. Longar Gregor, g. Ivan Murn – občani. gdč. Tanja Hrovat –
zapisnikarica.
Sejo je kot najstarejši član občinskega sveta vodil g. Albin Ljubo Jarc. Najprej je pozdravil vse
novoizvoljene kandidate za člane občinskega sveta, župana, člane občinske volilne komisije,
uslužbence občinske uprave, novinarje in ostale prisotne občane. Prisotne je seznanil z dnevnim redom
konstitutivne 1. seje, ki je določen s poslovnikom občinskega sveta.
Dnevni red 1. seje Občinskega sveta:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana ter ugotovitev
izvolitve župana
6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
O dnevnem redu se ne glasuje.
K točki 1: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
G. Albin Ljubo Jarc je seznanil, da je navzočih 15 novoizvoljenih članov. Navzoči so: g. mag. Jože
Jenkole in g. Iztok Može iz Neodvisne liste za Suho krajino, g. Darko Pucelj in g. Franc Jarc iz SMSstranke mladih-zeleni Evrope, g. Marko Zajec in g. Franc Škufca iz LDS-liberalne demokracije
Slovenije, g. Jože Šteingel in g. Milan Ivkovič iz SDS-Slovenske demokratske stranke, ga. Marija
Breceljnik iz NSi-Nove Slovenije-krščansko ljudske stranke, g. Jože Zupančič iz liste Jože Zupančič,
g. Matjaž Župevec iz Neodvisne liste Ajdovške planote, ga. mag. Jelka Mrvar iz liste mag. Jelka
Mrvar, g. Rafael Vidmar iz Šmihelske liste, g. Dušan Papež iz liste za razvoj Suhe krajine in
predsedujoči g. Albin Ljubo Jarc iz DeSUS-demokratične stranke upokojencev Slovenije.
K točki 2: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Predsedujoči g. Albin Ljubo Jarc je dal besedo predsednici občinske volilne komisije, ga. Dragici
Papež, da poda poročilo.
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Ga. Dragica Papež je najprej predstavila poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta. Člane je
seznanila s številom volilnih upravičencev in načinom volitev. Seznanila jih je tudi s številom prejetih
glasov in številom mandatov posameznih list in političnih strank ter z izvoljenimi kandidati za člane
občinskega sveta. Zatem je predstavila poročilo o izidu volitev za župana, za oba kroga. Poročala je o
volilni upravičenosti in udeležbi volivcev na volitvah. Seznanila je tudi z veljavnostjo glasovnic in
končnimi rezultati volitev za vsakega kandidata.
Po predstavitvi poročila je predsedujoči, g. Albin Ljubo Jarc pozval prisotne k razpravi. Razprave ni
bilo.
Predsedujoči, g. Albin Ljubo Jarc je podal na glasovanje sklep, da se je občinski svet seznanil s
poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet Občine Žužemberk, ki so bile 10.
oktobra 2010 in o izidu volitev župana Občine Žužemberk v prvem krogu, ki so bile 10. oktobra 2010
in drugem krogu, ki je bil 24. oktobra 2010. Glasovalo je 15 članov in vseh 15 članov je glasovalo za.
Občinski svet je sprejel
sklep
občinski svet se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije
o izidu volitev v Občinski svet Občine Žužemberk, ki so bile 10. oktobra 2010 in
o izidu volitev župana Občine Žužemberk v prvem krogu,
ki so bile 10. oktobra 2010 in drugem krogu, ki je bil 24. oktobra 2010.
K točki 3: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
G. Albin Ljubo Jarc je seznanil, da se mora glede na 10. člen Poslovnika občinskega sveta Občine
Žužemberk imenovati 3 člansko komisijo, za pregled prispelih pritožb in predloga potrditve mandatov.
Glede na predhodni dogovor na pripravljalnem sestanku je predlagal, da se v to komisijo imenuje za
predsednika g. Dušana Papeža ter za člana g. Milana Ivkoviča ter g. Franca Jarca. Člane je pozval še
za kakšen drug predlog, vendar predlogov ni bilo.
G. Albin Ljubo Jarc je podal na glasovanje predlog o imenovanju 3 članske mandatne komisije v
sestavi, predsednik g. Dušan Papež in za člane g. Milan Ivkovič in g. Franc Jarc. Glasovalo je 15
članov, 14 jih je glasovalo za, 1 pa je bil vzdržan.
Imenovana je bila 3 članska mandatna komisija v sestavi:
predsednik g. Dušan Papež, član g. Milan Ivkovič in član g. Franc Jarc.
Glede na to, da je morala 3. članska mandatna komisija opraviti svoje delo, je predsedujoči odredil 10
minutni odmor. Tako se je seja občinskega sveta nadaljevala ob 18.38 uri.
K točki 4: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
G. Albin Ljubo Jarc je prosil predsednika komisije g. Dušana Papeža, da poda poročilo. Predsednik
komisije g. Dušan Papež je podal poročilo. Ker ni bilo pritožb, je komisija predlagala, da občinski svet
potrdi mandate izvoljenim kandidatom za člane občinskega sveta Občine Žužemberk, v celoti.
Predsedujoči je podal na glasovanje sklep, da se potrdijo vsi mandati izvoljenih članov Občinskega
sveta Občine Žužemberk. Glasovalo je 15 članov, vseh 15 je glasovalo za.
Občinski svet je potrdil
sklep
Občinski svet Občine Žužemberk
je potrdil vse mandate članic in članov občinskega sveta.
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S tem je bil Občinski svet Občine Žužemberk konstituiran. Predsedujoči je čestital vsem članicam in
članom občinskega sveta Občine Žužemberk in vsem zaželel uspešno delo v korist in v dobro vseh
občank in občanov.
K točki 5: Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana ter
ugotovitev izvolitve župana
G. Albin Ljubo Jarc je prosil predsednika komisije, g. Dušana Papeža, da poda poročilo. G. Dušan
Papež je podal poročilo in sicer, da pritožb ni bilo, tako je komisija ugotavlja, da je mandat županu
Francu Škufci potrjen. S tem se sprejme ugotovitev, da mu preneha mandat za člana občinskega sveta.
Predsedujoči poda ugotovitev, da je mandat župana Franca Škufce veljaven in mu od sedaj naprej
začne teči z vsemi pooblastili.
S tem, ko ima Franc Škufca potrjen mandat župana, mu preneha mandat za člana občinskega sveta.
Zato predsedujoči predlaga, da na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena
Zakona o lokalni samoupravi, občinski svet obvesti občinsko volilno komisijo, naj v skladu z zakonom
o lokalnih volitvah obvesti občinski svet, kdo je naslednji član občinskega sveta z liste LDS-liberalne
demokracije Slovenije.
K točki 6: Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor
Predsedujoči je dal besedo županu Francu Škufci, da poda prisego in nagovori zbrane. Župan je podal
prisego in se zahvalil za zaupanje. Izrazil je željo po dobrem sodelovanju, vse za dobro občanov.
Župan bi lahko prevzel vodenje seje, vendar se je vodenju odrekel.
K točki 7: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Glede na to, da je na 1. seji ugotovljen primer nezdružljivosti opravljanja funkcije župana in člana
občinskega sveta, je predsedujoči prosil občinsko volilno komisijo za ugotovitev, komu pripada
mandat člana oz. članice občinskega sveta z liste LDS-liberalne demokracije Slovenije. Hkrati je
pozival občinski svet, da o tem mandatu tudi odloči.
Predsednica občinske volilne komisije, ga. Dragica Papež je občinski svet seznanila s tem, da se je
občinska volilna komisija sestala med sejo občinskega sveta. Ugotovila je, da mesto občinskega
svetnika zasede ga. Marija Ban, ki je podala tudi pisno soglasje, da sprejema mandat ter
predsedujočemu posredovala pisno ugotovitev.
G. Albin Ljubo Jarc je podal na glasovanje potrditev mandata v občinskem svetu, ga. Mariji Ban.
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je glasovalo za in 2 proti.
Občinski svet je potrdil
sklep
o potrditvi mandata v članici občinskega sveta
ga. Mariji Ban, roj. 03.08.1951, Dvor 47, Dvor.
Mag. Jože Jenkole je podal vprašanje, kje je v dnevnem redu točka dnevnega reda o potrditvi mandata
novi članici občinskega sveta. G. Darko Pucelj pa je podal vprašanje, kdaj se bo obravnavala še
potrditev mandata naslednji z liste SMS zaradi njegovega dela v občinski upravi.
Pojasnilo je podal direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc, ki je pojasnil, da je na podlagi gradiva
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko edina zamenjava, ki se lahko vrši na
prvi seji, le nezdružljivost opravljanja funkcije župana in člana občinskega sveta, saj je občinski svet
ugotovil, da je potrjen mandat županu, ostale nezdružljivosti pa se opravijo v zakonsko določenih
rokih.
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Predsedujoči je, glede na polno sestavo občinskega sveta prosil predstavnike list in strank zastopanih v
občinskem svetu, da podajo predloge kandidatov, za imenovanje v komisijo za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Kandidati morajo biti po statutu in poslovniku člani občinskega
sveta, to je 5 člansko delovno telo občinskega sveta.
Predsedujoči prosi predstavnike za predloge.
G. Iztok Može je predlagal, da se za člane komisije imenuje ga. mag. Jelka Mrvar, g. Franc Jarc, g.
mag. Jože Jenkole, g. Matjaž Župevec in g. Rafael Vidmar.
Ga. Marija Breceljnik je predlagala, da se za člane komisije imenuje mag. Jelka Mrvar, ga, Marija
Ban, g. Franc Jarc, g. Milan Ivkovič in g. Dušan Papež.
g. Milan Ivkovič je podal predlog, da se za člane komisije imenujejo: g. Dušan Papež, ga. Marija Ban,
g. Franc Jarc, g. Milan Ivkovič in mag. Jelka Mrvar.
Predsedujoči in člani občinskega sveta so ugotovili, da sta predloga članice ga. Marije Breceljnik in g.
Milana Ivkoviča enaka.
Član Občinskega sveta g. Milan Ivkovič je predsedujočemu podal predlog, da se odredi 10 minutni
odmor.
Po 10 minutnem odmoru se ob 19.15 nadaljuje seja in predsedujoči je podal predloga na glasovanje
najprej prvi predlog.
Za predlog g. Iztoka Možeta, da se za člane komisije imenuje ga. mag. Jelka Mrvar, g. Franc Jarc, g.
mag. Jože Jenkole, g. Matjaž Župevec in g. Rafael Vidmar, je glasovalo 15 članov, 6 jih je glasovalo
za, 8 proti, 1 pa je bil vzdržan.
Občinski svet ni sprejel predloga g. Iztoka Možeta, da se za člane komisije imenuje ga. mag. Jelka
Mrvar, g. Franc Jarc, g. mag. Jože Jenkole, g. Matjaž Župevec in g. Rafael Vidmar.
Nato je podal na glasovanje drugi predlog, za predlog ga. Marije Breceljnik in g. Milana Ivkoviča, da
se za člane komisije imenuje ga. mag. Jelka Mrvar, ga, Marija Ban, g. Franc Jarc, g. Milan Ivkovič in
g. Dušan Papež, je glasovalo 15 članov, 8 jih je glasovalo za, 4 proti, 3 pa so bili vzdržani.
Občinski svet je sprejel
sklep
o imenovanju
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sestavi
mag. Jelka Mrvar, ga, Marija Ban, g. Franc Jarc, g. Milan Ivkovič in g. Dušan Papež.
Po imenovanju komisije, je g. Franc Jarc podal ustno izjavo, da izstopa iz imenovane komisije, ker se
mu zdi sestava komisije neprimerna z volilnim rezultatom in v nasprotju s poslovnikom in ni bil
vprašan, če sprejema kandidaturo za člana komisije.
Po razpravi o odstopu g. Franca Jarca in njegovi zamenjavi v komisiji, je član občinskega sveta g.
Milan Ivkovič podal, da se za člana komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
predlaga g. Matjaž Župevec. Predlagani član g. Župevec je pojasnil, da daje prednost mag. Jožetu
Jenkoletu, če ta sprejme mandat za člana komisije, drugače pa ga sprejema. g. Jenkole je pojasnil, da
ne sprejema članstva v tej komisiji iz istih razlogov kot g Jarc, ker komisija ni sestavljena v
sorazmerju z volilnim rezultatom.
Predsedujoči je predlog o imenovanju g. Matjaža Župevca, v komisijo za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, podal na glasovanje. Glasovalo je 15 članov, 14 jih je glasovalo za, 1 je bil
vzdržan.
Tako je občinski svet sprejel imenovanje
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sestavi
mag. Jelka Mrvar, ga, Marija Ban, g. Dušan Papež, g. Milan Ivkovič in g. Matjaž Župevec.
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g. Jože Zupančič je podal svojo ugotovitev, da je komisija neproporcionalno sestavljena.
Glede na to, da je bila s tem konstitutivna 1. redna seja občinskega sveta zaključena je predsedujoči
predlagal, da se člani sveta z županom še skupno fotografijo in da so na razpolago tudi medijem za
izjave in pogovor. Vsem članom in županu je zaželel lep, prijeten, deloven mandat, ostalim pa prijeten
večer.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.
Številka: 900-61/2010-2
Žužemberk, 3. 11. 2010

Zapisnikarica
Tanja Hrovat l.r.

Direktor občinske uprave
Vlado Kostevc l.r.

Župan
Franc Škufca l.r.
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