
1 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja  

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Žužemberk, ki je 
bila sklica za 22.11.2010, ob 18. uri v prostorih nove sejne sobe Občine Žužemberk, bila nato 
prestavljena na 24.11.2010 in se nadaljevala 7.12.2010, ob 19.00 uri. 

 

Prisotni: g. Dušan Papež, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka Mrvar, ga. Marija Ban, g. Matjaž Župevec, g. 
Franc Jarc, direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc, člani občinskega sveta: g. Ljubo Jarc, g. Iztok 
Može, g. Jože Jenkole, g. Jože Zupančič. Ob sklicu opravičeno odsoten župan g. Franc Škufca. 

Na podlagi Poslovnika 1. sejo komisije sklicuje župan, ki pa je bil 24.11.2010 opravičeno odsoten in 
je za vodenje seje pooblastil člana občinskega sveta g. Dušana Papeža, ki je začetek seje tudi vodil 
predstavil dnevni red: 

1. konstituiranje komisije 
2. obravnava izjave člana občinskega sveta o neopravljanju funkcije člana občinskega sveta in 
odstopne izjava člana komisije s pripravo ugotovitvenega sklepa 
3. odpiranje predlogov kandidatov za imenovanje v delovna telesa Občinskega sveta Občine 
Žužemberk in priprava predloga za občinski svet 
4. vprašanja in pobude 

Po predstavitvi so prisotni člani občinskega sveta, predlagali prekinitev seje in pogovor o 
konstitutivni seji občinskega sveta in sprejemu sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici 
občinskega sveta ga. Mariji Ban, kar naj bi bilo v nasprotju z zakonodajo. 

 

Na podlagi dogovora je bil soglasno sprejet  

sklep, 

da se Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko zaprosi za pisno mnenje o 
poteku 1. seje občinskega sveta in zakonitosti sprejetih sklepov. Po prejetju mnenja se seja 
komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja takoj nadaljuje. 

 

Prva seja komisije se nato nadaljuje 7.12.2010, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Žužemberk. 

Prisotni: g. Dušan Papež, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka Mrvar, ga. Marija Ban, g. Matjaž Župevec, g. 
Franc Jarc, župan g. Franc Škufca, direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc, člani občinskega 
sveta: g. Ljubo Jarc, g. Iztok Može, g. Jože Jenkole, g. Jože Zupančič, g. Marko Zajec, g. Rafael 
Vidmar, g. Jože Šteingel. Na seji so bili prisotni tudi občani: g. Ivan Murn, ga. Stanislava Repar, g. 
Emil Glavič in g. Branko Jarc. 

Nadaljevanje seje vodi župan Franc Škufca, ki je podal pojasnilo, da dnevni red ostaja enak kot ob 
sklicu seje ter nadaljuje s sejo. 

 

Ad1. Konstituiranje komisije 

Župan g. Franc Škufca zaprosi prisotne, da naj podajo predloge za predsednika in namestnika 
predsednika komisije.  

g. Milan Ivkovič predlaga za predsednika komisije g. Dušana Papeža in za namestnika predsednika 
mag. Jelko Mrvar. 

g. Franc Jarc opozori župana g. Škufco, da ne bi bili sprejeti protizakoniti sklepi. 
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Župan g. Franc Škufca poda na glasovanje predlog, da se za predsednika komisije imenuje g. Dušan 
Papež. Za glasujejo 4, 0 proti. 

Komisija je sprejela  

sklep 

za predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja se imenuje g. 
Dušan Papež, Hrib pri Hinjah 9, Hinje. 

 

Članica komisije ga. Jelka Mrvar je podala odločitev, da ne sprejema imenovanja za namestnico 
predsednika, za namestnika predsednika pa predlaga g. Matjaža Župevca, ki je to tudi sprejel. 

 

Župan poda na glasovanje predlog, da se za namestnika predsednika komisije imenuje g. Matjaž 
Župevec. Za glasujejo 4, 0 proti. 

Komisija je sprejela  

sklep 

za namestnika predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
se imenuje g. Matjaž Župevec, Boršt pri Dvoru 15, Dvor. 

 

Župan g. Franc Škufca preda vodenje seje predsedniku komisije g. Dušanu Papežu, ki se zahvali za 
zaupanje. Pojasni, da je potrebno delovati v skladu s poslovnikom ter da je potrebno zbrati dovolj 
energije, da se imenuje člane odborov.  

 
Ad2. Predsednik komisije g. Papež je predstavil izjavo člana občinskega sveta g. Darka Puclja, da se 
odpoveduje mandatu člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti dela v občinski upravi. Pri izjavi je 
bila napaka v letnici rojstva, saj se g. Pucelj ni rodil 2010. 
 
Glasovalo je 5 članov in vsi so soglasno sprejeli naslednji 
 

sklep 
 

da se občinskemu svetu posreduje v sprejem ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju 
mandata Darku Puclju za člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije 

člana občinskega sveta in dela v občinski upravi. 
 
 
Ad3.   Predsednik komisije g. Papež je predstavil zapečatene in pravilno opremljene pisemske 
ovojnice s predlogi kandidatov za delovna telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske 
volilne komisije. Nato je začel z odpiranjem ovojnic. 
 
SDS – Slovenska demokratska stranka, občinski odbor Žužemberk je podal naslednje predloge: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
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Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
Lista za razvoj Suhe krajine je podala naslednje predloge: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
NSi – Nova Slovenija, Občinski odbor Žužemberk je podal naslednje predloge: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
LDS – Liberalna demokracija Slovenije, Občinski odbor Žužemberk je podal naslednje predloge: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih, 
g. Jože Pečjak 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
Občinski svetniki Albin Ljubo Jarc, mag. Jože Jenkole, Iztok Može, Jože Zupančič, Franc Jarc in 
Darko Pucelj so podali naslednje predloge: 
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Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Iztok Može, g. Franc Jarc, g. Jože Zupančič, g. 
Albin Ljubo Jarc 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Franc Jarc, g. Iztok Može, ga. Genovefa Maver 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Albin Ljubo Jarc, 
g. Jože Zupančič, mag. Jože Jenkole 
Odbor za lokalno samoupravo: ga. Nežka Primc, ga. Helena Škrabec Travnik, g. Ivan Murn 
K predlogu so bila podana tudi pisna soglasja predlaganih kandidatov, razen v primeru g. Ivana Murna 
za katerega je ni bilo izdano soglasje za pravo osebo, ampak se je glasilo na Alojza Murna. Ker je bil 
prisoten na seji, je g. Ivan Murn podal soglasje. 
 
DeSUS, OO Žužemberk, SMS – stranka mladih – Zeleni Evrope, Športno društvo Fužina Dvor, 
Kulturno društvo Dvor, Ekološko društvo Suha krajina, Društvo za šport, rekreacijo in telesno kulturo 
Partizan Žužemberk, Albin Ljubo Jarc, mag. Jože Jenkole, Iztok Može, Jože Zupančič, Franc Jarc, 
Darko Pucelj in Genovefa Maver so podali naslednji predlog za občinsko volilno komisijo: ga. Jasna 
Rakuljić Zelov, g. Bogdan Murn, g. Anton Slak, g. Mihael Silvester Štravs. 
K predlogu so bila dana tudi pisna soglasja kandidatov. 
  
Šmihelska lista je podala naslednji predlog: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
Neodvisna lista Ajdovške planote je podala naslednji predlog: 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka 
Mrvar 
Komisija za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. Marija 
Breceljnik 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, g. 
Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Jože Papež 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Marjan Romih 
Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic 
Občinska volilna komisija: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, 
g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar 
Za vse kandidature je bilo podano pisno soglasje, razen za ga. Jelko Mrvar. 
 
Mag. Jelka Mrvar je podala naslednje predloge in dopolnitev: 
Odbor za družbene dejavnosti: ga. Marija Breceljnik, g. Zdravko Plut, g. Mihael Filipič, mag. Jelka 
Mrvar 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Dušan Papež 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Stane Legan 
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: mag. Jelka Mrvar 
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Komisija za vloge in pritožbe: mag. Jelka Mrvar. 
K predlogom so bile podana tudi pisna soglasja o sprejemu kandidature. V dopolnitvi je bilo dano 
pisno soglasje g. Dušana Papeža. 
 
Ga. Jelka Mrvar je podala obrazložitev svojega predloga. Obrazložitev je podal tudi mag. Jože 
Jenkole. G. Jože Zupančič je podal svoje mnenje, da je negativna energija.  
 
Direktor občinske uprave g. Kostevc je predstavil koliko je predlaganih kandidatov za posamezno 
delovno telo, nadzorni odbor in občinsko volilno komisijo, in sicer: za komisijo za statut občine in 
poslovnik občinskega sveta so 3 kandidati: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka Mrvar, za 
komisijo za vloge in pritožbe je 5 kandidatov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. 
Marija Breceljnik, mag. Jelka Mrvar, za odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, 
proračun in finance je 8 kandidatov: g. Marko Zajec, g. Milan Ivkovič, g. Boris Jordan, g. Janez Pirc, 
g. Albin Ljubo Jarc, g. Jože Zupančič, mag. Jože Jenkole, g. Stane Legan, za odbor za okolje in 
prostor, komunalo in promet je 8 kandidatov: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, g. 
Jože Papež, g. Iztok Može, g. Franc Jarc, g. Jože Zupančič, g. Albin Ljubo Jarc, za odbor za družbene 
dejavnosti je 10 kandidatov: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Anton 
Koncilja, g. Franc Jarc, g. Iztok Može, ga. Genovefa Maver,  g. Zdravko Plut, g. Mihael Filipič, mag. 
Jelka Mrvar, za odbor za lokalno samoupravo je 8 kandidatov: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. 
Jože Šteingel, g. Marjan Romih, g. Jože Pečjak, ga. Nežka Primc, ga. Helena Škrabec Travnik, g. Ivan 
Murn in za nadzorni odbor so 3 kandidatke: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija 
Kastelic ter za občinsko volilno komisijo je 11 kandidatov: ga. Dragica Papež, ga. Katarina Drenik, ga. 
Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, g. Franci Šenica, ga. Francka Ožbolt, g. Zdenko Longar, ga. Jasna 
Rakuljić Zelov, g. Bogdan Murn, g. Anton Slak, g. Mihael Silvester Štravs. 
 
Glede na to, da komisija za statut in poslovnik ni bila popolna, v ostalih pa je bilo več predlaganih 
kandidatov kot je s poslovnikom določenih mest je predsedujoči g. Papež odredil 10 minutni odmor. 
 
Po odmoru so predstavniki svetniške skupine podali še predlog dveh kandidatov za Komisijo za statut 
občine in poslovnik občinskega sveta, in sicer: g. Albin Ljubo Jarc ter Jože Zupančič, ki sta priložila 
tudi podpisano skupno izjavo o sprejemu kandidature. 
 
Član komisije g. Ivkovič je podal vprašanje če je član komisije tudi g. Franc Jarc, glede na mnenje, ki 
ga je župan prejel od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko? 
Direktor občinske uprave je prebral celotni dopis in s tem oblikovano neobvezno pravno mnenje 
pristojne službe za lokalno samoupravo. 
V burni razpravi, v kateri ni manjkalo neprimernega govora, se je to pravno mnenje razumelo na vsaj 
dva načina, od tega, da so sprejeti sklepi veljavni in da g. Jarc ni več član komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, do razlage, da so vsi sprejeti sklepi občinskega sveta v 
zadnjem delu konstitutivne seje nezakoniti, kar je zastopala svetniška skupina. 
 
Predsednik komisije je člane v tej razpravi zaprosil za pripravo predlogov. 
Predstavniki svetniške skupine so že v predlogih kandidature navedli, da je potrebno upoštevati volilne 
rezultate, kjer je svetniška skupina 6 svetnikov dobila 40% vseh glasov in takšno zastopanost je 
potrebno upoštevati tudi pri sestavi odborov in komisij. 
 
Po burni razpravi je bili oblikovani naslednji predlogi, in predsedujoči je po oblikovanju predloga, 
tega tudi podal na glasovanje:  
 
Za Komisijo za statut občine in poslovnik občinskega sveta: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, ga. 
Jelka Mrvar, g. Albin Ljubo Jarc in g. Jože Zupančič. 

Za so glasovali 4 člani, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
Za Komisijo za vloge in pritožbe občanov: g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga. 
Marija Breceljnik, ga. Jelka Mrvar. 
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Za so glasovali 4 člani, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je proti glasoval g. Franc 
Jarc. 
 
Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Dušan Papež, 
g. Iztok Može in g. Albin Ljubo Jarc. 
Za so glasovali 4 člani, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
Odbor za družbene dejavnosti: g. Rafael Vidmar, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Šteingel, g. Franc Jarc 
in ga. Genovefa Maver. 
Za je glasovalo 5 članov, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
Odbor za lokalno samoupravo: g. Milan Ivkovič, g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Ivan Murn in 
ga. Nežka Primc. 
Za je glasovalo 5 članov, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
Za Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance: g. Marko Zajec, 
g. Albin Ljubo Jarc, g. Janez Pirc, g. Jože Jenkole in g. Stanislav Legan. 
Za so glasovali 4 člani, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
Za Nadzorni odbor: ga. Nada Košmerlj, ga. Stanka Blatnik, ga. Cecilija Kastelic. 
Za je glasovalo 5 članov, 0 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
 
Za Občinsko volilno komisijo: ga. Katarina Drenik, ga. Jasni Rakuljić Zelov, ga. Irena Blatnik, g. 
Jože Pečjak, g. Franci Šenica, g. Bogdan Murn, g. Anton Slak in g. Mihael Silvester Štravs. 
Za so glasovali 4 člani, 1 proti.  
Na podlagi zahteve g. Franca Jarca, da se v zapisnik vpiše še njegov glas, je za glasoval tudi g. Franc 
Jarc. 
 
 
Ad4. vprašanja in pobude 
 
 
Predsednik Komisije g. Dušan Papež je sejo zaključil ob 22.55. 
 
Žužemberk, 13.12.2010 
 
 
 
Zapisal: Vlado Kostevc l.r.       Komisija MVVIP 

Občine Žužemberk 
    Dušan Papež  l.r. 


