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Odbor za lokalno samoupravo 
 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Odbora za lokalno samoupravo Občine Žužemberk, 
ki je bila 25.1.2011 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Žužemberk 

 
Prisotni člani odbora: g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, g. Milan Ivkovič, ga. Nežka Primc, g. Ivan Murn, 
župan g. Franc Škufca in direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc. 
 
Prvo sejo odbora je sklical župan, ki je pozdravil vse člane odbora, podal ugotovitev, da je odbor sklepčen ter 
začel sejo po predlaganem dnevnem redu: 

1. konstituiranje odbora 
2. vprašanja in pobude 

 
K točki 1, (konstituiranje komisije) 
Župan je podal pojasnila v zvezi z imenovanjem odbora in zaprosil člane, naj podajo predloge za predsednika in 
namestnika predsednika. 
g. Jože Šteingel je za predsednika odbora predlagal g. Milana Ivkoviča, za namestnika predsednika pa g. Rafaela 
Vidmarja, ga. Nežka Primc je za namestnika predsednika predlagala g. Ivana Murna. 
 
Župan je dal najprej na glasovanje prvi predlog za predsednika odbora g. Šteingla. Glasovalo je 5 članov, člani 
so glasovali takole: 5 ZA in 0 proti.  

 
Odbor je sprejel 

sklep  
 

predsednik odbora za lokalno samoupravo je g. Milan Ivkovič. 
 

Župan je nato dal na glasovanje prvi predlog za namestnika predsednika g. Šteingla.  Glasovalo je 5 članov, člani 
so glasovali takole: 3 ZA in 2 proti. Ker je večina glasovala za ta predlog, o drugem predlogu ni bilo potrebno 
več odločati. 
 
Odbor je sprejel 

sklep  
 

namestnik predsednika odbora je g. Rafael Vidmar. 
 
Vodenje seje je prevzel predsednik odbora g. Ivkovič, ki se je članom zahvalil za zaupanje. 
 
K točki 2; (vprašanja in pobude) 
Direktor občinske uprave g. Kostevc je podaj obvestilo, da bo odbor obravnaval poročilo o občinskem programu 
varnosti ter jih seznanil s področji lokalne samouprave, ki jih bodo člani odbora obravnavali. Član odbora g. 
Murn je podal predlog, da bi občina ob gradnji kanalizacije in suhokranjskega vodovoda na trasah cevovodov 
zgradila kolesarke steze, kar bi bil velik prispevek k turizmu, prav tako je podal pobudo za ureditev obrežij reke 
Krke, kar naj bi naredili lastniki zemljišč. G. Šteingel je predlagal, da bi k temu skupaj pristopili z Občino 
Ivančna Gorica. Za to pobudo se je zavzel tudi predsednik odbora. 
 
Drugih pobud ni bilo.                Odbor je sejo zaključil ob 18.25 uri. 
 
Številka: 900-9/2011-2 
Žužemberk, 26.1.2011 
 
Zapisal: 
Vlado Kostevc l.r. 

Predsednik : 
Milan Ivkovič l.r. 

 


