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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

ZAPISNIK 
 

1. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 17.11.2006, ob 17.00 uri v slavnostni dvorani 
Lovske družine Plešivica Žužemberk, Grajski trg 28, Žužemberk. 
 
Prvo sejo je sklical župan starega občinskega sveta Franc Škufca, ki je pozdravil vse prisotne nekdanje 
člane občinskega sveta, člane občinske volilne komisije, novinarje in občane. Župan je pojasnil, da o 
dnevnem redu prve seje ni potrebna razprava in glasovanje, ker je dnevni red določen že s poslovnikom 
občinskega sveta. Edini novi točki sta sprejem ugotovitvenih sklepov in potrditve mandatov nadomestnim 
članom. Nato je poimensko preveril prisotnost izvoljenih članov občinskega sveta na volitvah, ki so bile 
22.10.2006.  
 
Na seji so bili prisotni izvoljeni kandidati za občinski svet: Franc Škufca, Vladimir Kostevc, Marija 
Ban, Boris Jordan, Marija Breceljnik, Jože Zupančič, Jože Papež, mag. Jelka Mrvar, Jože Jenkole, Milan 
Ivkovič, Jože Šteingel, Jože Pečjak, Dušan Papež, Jože Iskra in Marjan Romih. 
 
Sklicatelj prve seje Franc Škufca je ugotovil, da so prisotni vsi izvoljeni kandidati občinskega sveta in 
je sklepčnost zagotovljena.   
 
Ostali prisotni: Jože Blatnik, Andrej Banko, Štefan Hrovat– člani prejšnjega občinskega sveta, Dare 
Pucelj – občinska uprava, Slavko Mirtič – Suhokranjske poti, Drago Rustja – novinar Dolenjskega lista, 
Cecilija Kastelic – predsednica prejšnjega nadzornega odbora, Dragica Papež, Franci Hrovat, Anica 
Knafelc, Janez Murn in Jože Hribar – člani občinske volilne komisije ter občani: Marjana Murn, Simon 
Murn, Jure Murn, Stanislava Repar, Vasilij Pajk, Janez Mirtič, Boštjan Kuhelj, Uroš Škufca, Miha Murn, 
Franc Grum in Franc Jarc. 
 
Na podlagi poslovnika je sklicatelj Franc Škufca pojasnil, da do potrditve mandata novemu županu sejo 
vodi najstarejši izvoljeni član občinskega sveta to pa je Marjan Romih in mu je zato predal vodenje 1. seje 
občinskega sveta. 
 
Predsedujoči Marjan Romih se je zahvalil za zaupanje, pozdravil je vse prisotne ter pojasnil, da si šteje v 
čast, da bo vodil prvo sejo, čeprav ga dejstvo, da je najstarejši ne veseli. Nato je predlagal, da se za 
zapisnikarja 1. seje potrdi Vlada Kostevca.   
 
Ker ni bilo drugih predlogov je podal ta predlog na glasovanje. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. Za je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je podal  

ugotovitev,  
 

da je za zapisnikarja 1. seje določen Vlado Kostevc. 
 
Nato je predsedujoči se še enkrat predložil dnevni red: 
1. ugotovitev sklepčnosti  
2. imenovanje začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
3. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta 
4. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana 
5. potrditev mandatov članov občinskega sveta 
6. sprejem ugotovitvenih sklepov o nezdružljivosti opravljanja funkcije 
7. potrditev mandata župana 
8. predstavitev župana 
9. potrditev mandatov dveh novih članov občinskega sveta  
10. imenovanje komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta 
11. razno 
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Po predložitvi je člane pozval, da če bodo imeli kakšna vprašanja naj jih posredujejo pri točki razno in 
podal ugotovitev, da je bila prva točka dnevnega reda že izvedena. 
 
 
K 2.točki; imenovanje začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja  
Predsedujoči je pojasnil, da je po poslovniku potrebno izvoliti člane komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja (pet članov komisije, ti morajo biti člani občinskega sveta). Ti bodo 
pregledali poročila o izidu volitev in predlagali potrditev mandatov. Prisotne je pozval, da podajo predloge.  
V imenu treh predlagateljev Vladimirja Kostevca, Jožeta Papeža in Marjana Romiha je Vlado Kostevc 
podal pisni predlog za člane Komisije, in sicer: za predsednika Dušana Papeža, za namestnika predsednika 
Borisa Jordana, za člane Milana Ivkoviča, mag. Jelko Mrvar in Marijo Ban. 
 
Ker je bil podan le ta predlog je predsedujoči podal ta predlog na glasovanje.  
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

sklep 
o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja  

 
V komisijo so imenovani:  
Dušan Papež - predsednik 
Boris Jordan – namestnik predsedniku 
Milan Ivkovič 
mag. Jelka Mrvar 
Marija Ban. 
 
 
K 3.točki;  poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta 
Predsedujoči Marjan Romih je pozval predsednico občinske volilne komisije Dragico Papež, da naj poda 
poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta. 
Predsednica občinske volilne komisije Dragica Papež je podala nekaj ugotovitev o poteku volitev. Pojasnila 
je tudi, da je bila s strani družine Jenkole podan ustni in nato tudi pisni ugovor na potek volitev na volišču 
Dvor, kjer naj ne bi bili volivci opozorjeni na obvezen podpis v volilni imenik. Občinska volilna komisija 
je ugotovila, da to na potek volitev in izide glasovanja ni moglo vplivati in je ugovor zavrnila. Nato je 
predsednica podala še poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta, ki so ga izvoljeni prejeli z 
gradivom.  
Po predstavitvi poročila se je predsedujoči zahvalil predsednici občinske volilne komisije in zbrane pozval 
k razpravi.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev je predsedujoči Marjan Romih podal na glasovanje potrditev poročila občinske 
volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bilo soglasno sprejeto 
 

poročilo 
občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta. 

 
 
K 4.točki; poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana  
Predsedujoči je ponovno pozval predsednico OVK, da naj poda poročilo o izidu volitev za župana. 
Predsednica občinske volilne komisije Dragica Papež je podala še poročilo o izidu volitev za župana in 
pojasnila, da je bil župan izvoljen že v prvem krogu. 
Po predstavitvi poročila se je predsedujoči zahvalil predsednici OVK in člane občinskega sveta pozval k 
razpravi.  
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Ker ni bilo razpravljavcev je predsedujoči Marjan Romih podal na glasovanje potrditev poročila občinske 
volilne komisije o izidu volitev za župana. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bilo soglasno sprejeto 
 

poročilo 
občinske volilne komisije o izidu volitev za župana. 

 
Glede na to, da sta bili obe poročili potrjeni je predsedujoči  Marjan Romih odredil 10 minutni odbor, da bo 
lahko Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pregledala poročila in izdelala 
poročilo. Pri delu lahko sodeluje tudi občinska volilna komisija. Komisiji lahko pregledata tudi morebitne 
odstopne izjave članov občinskega sveta in predlagata svetu prenos mandata na nova člana in imenovanje 
novih članov občinskega sveta. Odmor je trajal od 17.30 do 17.40. 
 
Po odmoru je predsedujoči nadaljeval s sejo.  
 
K 5.točki;  potrditev mandatov članov občinskega sveta 
Predsedujoči je pozval predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Dušana Papeža, da naj poda mnenje komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta oz. predstavi sklep o 
potrditvi mandatov. 
Predsednik komisije Dušan Papež je pojasnil, da je komisija pregledala poročilo in soglasno predlagala, da 
se potrdijo vsi mandati, nato je prebral še sklep o potrditvi mandatov. 
Predsedujoči Marjan Romih se je zahvalil predsedniku komisije ter predlagal, da se glasuje o sklepu, ki je 
predlagan o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in ne po posameznih članih. 
Nato je podal na glasovanje sprejem sklepa o potrditvi mandatov članov občinskega sveta. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bil soglasno sprejet 

 
S K L E P 

o potrditvi mandatov članov občinskega sveta 
 

Potrdijo se vsi mandati članov Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah 
v Občinski svet Občine Žužemberk, dne 22.10.2006, in sicer: 

 1. Franc Škufca, roj. 12.11.1960, Malo Lipje 5, Žužemberk 
 2. Vladimir Kostevc, roj. 27.03.1964, Grajski trg 37, Žužemberk 
 3. Marija Ban, roj. 03.08.1951, Dvor 47, Dvor 
 4. Boris Jordan, roj. 02.02.1958, Jurčičeva ulica 27, Žužemberk 
 5. Marija Breceljnik, roj. 19.09.1956, Hinje 14, Hinje 
 6. Jože Zupančič, roj. 13.11.1947, Trške njive 39, Žužemberk 
 7. Jože Papež, roj. 12.10.1963, Cvibelj 19, Žužemberk 
 8. mag. Jelka Mrvar, 08.05.1949, Vrti 4, Žužemberk 
 9. Jože Jenkole, roj. 18.03.1978, Dvor 13, Dvor 
 10. Milan Ivkovič, roj. 08.08.1952, Lopata 16, Hinje 
 11. Jože Šteingel, roj. 19.07.1962, Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor 
 12. Jože Pečjak, roj. 13.01.1963, Drašča vas 21a, Zagradec 
 13. Dušan Papež, roj. 02.07.1959, Hrib pri Hinjah 9, Hinje 
 14. Jože Iskra, roj. 20.04.1959, Dolnji Ajdovec 16, Dvor 

  15. Marjan Romih, roj. 20.12.1942, Stavča vas 1, Dvor 
 
Po potrditvi sklepa je predsedujoči pozval predsednico občinske volilne komisije Dragico Papež, da je 
članom občinskega sveta izročila potrdila o izvolitvi.   
 
 
K 6.točki; sprejem ugotovitvenih sklepov o nezdružljivosti opravljanja funkcije 
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Po potrditvi mandatov je predsedujoči obvestil člane občinskega sveta, da se je Franc Škufca, ki je bil 
izvoljen za člana občinskega sveta odločil za funkcijo župana in da se je Vlado Kostevc odločil za delo v 
občinski upravi, kar ni združljivo z članstvom v občinskem svetu zato je prosil še predsednika komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, da naj poda mnenje komisije.  
Predsednik komisije Dušan Papež je pojasnil, da je komisija ugotovila nezdružljivost in da je član 
občinskega sveta Franc Škufca podal odstopno izjavo kot član občinskega sveta, ker se je odločil za 
funkcijo župana, prav tako je odstopno izjavo podal Vladimir Kostevc, ker se je odločil za delo v občinski 
upravi zato komisija predlaga, da se sprejmeta ugotovitvena sklepa o nezdružljivosti opravljanja funkcije 
člana občinskega sveta za Franca Škufco in Vladimirja Kostevca s prenehanjem mandata z dne 17.11.2006, 
s tem da občinska volilna komisija ugotovi na katera kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije sta 
prešla nova mandata.  
 
Predsedujoči Marjan Romih je podal na glasovanje sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije 
člana občinskega sveta Francu Škufci. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

u g o t o v i t v e n i    s k l e p 
 

1. Funkcija člana občinskega sveta Franca Škufce ni združljiva s funkcijo župana, za katero se je 
osebno opredelil, zato Francu Škufci z dnem 17.11.2006  preneha mandat za člana občinskega sveta. 

 
2.Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji z zadolžitvijo, da sprejme 
ugotovitev o prenosu mandata za člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste Liberalne 
demokracije Slovenije. 
 
Po sprejetju sklepa je predsedujoči Marjan Romih podal na glasovanje še sprejem ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju funkcije člana občinskega sveta Vladimirju Kostevcu. 
 
Glasovalo je 15 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 15 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

u g o t o v i t v e n i    s k l e p 
 

1.Funkcija člana občinskega sveta Vladimirja Kostevca ni združljiva z delom v občinski upravi, za 
katero se je član občinskega sveta osebno opredelil, zato Vladimirju Kostevcu z dnem 17.11.2006 
preneha mandat za člana občinskega sveta. 
 
2. Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji z zadolžitvijo, da sprejme 
ugotovitev o prenosu mandata za člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste Liberalne 
demokracije Slovenije. 
 
Po sprejetih ugotovitvenih sklepih je predsedujoči ugotovil, da je sedaj 13 članov občinskega sveta. Pozval 
je občinsko volilno komisijo, da naj ugotovi, na katera člana z liste LDS bosta prešla nova mandata in naj o 
tem občinska volilna komisija poroča pri 9. točki dnevnega reda. 
 
Zaradi tega je predsedujoči odredil odmor. Odmor je trajal od 17.50 do 18. ure. 
  
 
K 7.točki; potrditev mandata županu Občine Žužemberk  
 
Predsedujoči je pozval predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, da 
naj poda še sklep o potrditvi mandata županu Francu Škufci.  
 
Predsednik komisije Dušan Papež je članom predstavil mnenje komisije, ki se je soglasno strinjala, da se 
potrdi mandat Francu Škufci.  
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Predsedujoči Marjan Romih je podal sklep o potrditvi mandata županu Francu Škufci na glasovanje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 13 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Predsedujoči je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P 
o potrditvi mandata županu 

 
Potrdi se mandat županu Občine Žužemberk, ki je bil izvoljen na rednih volitvah župana Občine 
Žužemberk, dne 22.10.2006, župan je FRANC ŠKUFCA, roj. 12.11.1960, Malo Lipje 5, Žužemberk 

 
Po potrditvi mandata izvoljenemu županu Francu Škufci je predsedujoči Marjan Romih zaključil, da je s 
tem njegovo vodenje seje zaključeno in da naj vodenje seje prevzame izvoljeni in sedaj tudi potrjeni župan. 
Vsem se je zahvalil za tvorno sodelovanje, županu pa je zaželel čim boljše sodelovanje in vodenje občine. 
 
Po potrditvi mandata je predsednica občinske volilne komisije Dragica Papež županu Francu Škufci 
izročila še potrdilo o izvolitvi za župana in mu ob tej priložnosti tudi čestitala. 
 
Vodenje seje je prevzem župan Franc Škufca. 
 
 
K 8. točki; predstavitev župana  
Župan Franc Škufca se je vsem zahvalil za zaupanje in pojasnil, da ga osebno vsi poznajo. Skupaj z 
občinsko upravo, občinskim svetom, komisjijami in odbori želi tvorno sodelovati v programu, ki bo 
zajemal: oskrbo s pitno vodo, izgradnjo infrastrukture (ceste, kanalizacija, opremljanje industrijsko-obrtnih 
con). Vse delo naj bi bilo usmerjeno za doseganje čim boljšega standarda občanov. Uspehe naj bi si delili 
skupaj. Župan je še podal željo, da bi delo v občinskem svetu potekalo konstruktivno, da bi bili složni in 
strpni ter da bi se med seboj veliko pogovarjali. 
Zbrane je nato pozval, da mu lahko že sedaj postavijo vprašanja in podajo pobude. 
Mag. Jelka Mrvar je podala vprašanji in pobudo, in sicer: zakaj v novi PŠ Dvor še ne poteka pouk, kje na 
občini bi lahko dobila prostor za srečanja z volivci in pobuda, da bi se na sejah pozitivno poročalo o 
dogodkih med obema sejama. 
Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da je za začetek pouka v PŠ Dvor potreben tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje. Pri razpisu za tehnični pregled je bilo ugotovljeno, da za elektroenergetski priključek šole še ni 
pridobljena služnost. Z lastniki zemljišč je bil sklenjen dogovor o odškodnini in v kratkem bo razpisan 
tehnični pregled. Prostih prostorov v občinski stavbi ni, razen sejne sobe, kjer lahko potekajo srečanja z 
volivci, potrebno bo le določiti urnik, ko je sejna soba prosta. Za obveščanje občinskega sveta o dogodkih 
med sejami pa bomo poskusili s kratkimi sporočili. 
Marija Breceljnik je župana povprašala in podala pobudo, da se tudi za telovadnico na Prevolah čimprej 
pridobi uporabno dovoljenje, saj je bil tehnični pregled opravljen že leta 2001. 
Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da je bil nedavno s tem seznanjen in da so bile pri tehničnem pregledu 
neke pomanjkljivosti predvsem v zvezi z zemljiščem.  
 
 
K 9. točki; potrditev mandatov novim članom. 
Župan Škufca je zaprosil predsednico občinske volilne komisije Dragico Papež, da naj poda ugotovitve 
občinske volilne komisije v zvezi mandatov novih članov.  
Predsednica Dragica Papež je pojasnila, da je glede na volitve mandata Franca Škufce prešel na Marka 
Zajca, ki je 17.11.2006 podal izjavo, da sprejema mandat in da je mandat Vladimirja Kostevca prešel na 
Malči Klemen, ki je prav tako 17.11.2006 podala izjavo, da sprejema mandat. Obema novima članoma je 
predsednica čestitala. 
Po predstavitvi ugotovitev predsednice Dragice Papež je župan pozval še predsednika komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Dušana Papeža, da naj predstavi sklep o potrditvi 
mandatov novim članom. 
Dušan Papež je predstavil sklepa, da se potrdita mandata Marku Zajcu in Klemen Malči.  
 
Župan Škufca je podal sklep o potrditvi mandata novemu članu Marku Zajcu na glasovanje. 
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Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 13 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Župan je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P 
o potrditvi mandata člana občinskega sveta 

 
Zaradi prenehanja mandata članu Občinskega sveta Občine Žužemberk Francu Škufci zaradi 
nezružljivosti se potrdi mandat kandidatu za člana občinskega sveta.  
Mandat dobi Marko Zajec, roj. 20.08.1963, Prapreče 20, Žužemberk 
Sklep začne veljati s sprejemom na občinskem svetu. 

 
 
Nato je župan Škufca podal na glasovanje še sklep o potrditvi mandata novi članici Malči Klemen. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 13 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Župan je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

S K L E P 
o potrditvi mandata člana občinskega sveta 

 
Zaradi prenehanja mandata članu Občinskega sveta Občine Žužemberk Vladimirju Kostevcu zaradi 
nezružljivosti se potrdi mandat kandidatu za člana občinskega sveta.  
Mandat dobi Malči Klemen, roj. 02.01.1945, Stavča vas 1, Dvor 
Sklep začne veljati s sprejemom na občinskem svetu. 

 
 

K 10. točki; imenovanje komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta 
Predsedujoči, župan Franc Škufca je pozval člane občinskega sveta, da naj podajo predloge za člane 
komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta. Podan je bil en pisni predlog, ki ga je podal Dušan 
Papež. 
Glede na to, da mora o predlogu presoditi še komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja je župan Škufca pozval predsednika komisije naj pregleda predloge in pripravi sklep za sprejem. 
Župan je ob 18.22 odredil 5 minutni odmor. 
 
Ob 18.27 se je seja občinskega sveta nadaljevala in župan je pozval predsednika komisije, da naj poda 
mnenje komisije.  
 
Predsednik komisije Dušan Papež je pojasnil, da je prišel le en pisni predlog treh članov občinskega sveta 
Marije Ban, Milana Ivkoviča in Dušana Papeža za člane komisije za statut občine in poslovnik občinskega 
sveta in sicer za: Marjana Romiha, Malči Klemen, Jožeta Zupančiča, Milana Ivkoviča in Jožeta Pečjaka. 
Komisija je bila mnenja, da so predlagani kandidati primerni za imenovanje članov komisije. 
 
Župan je podan predlog dal v razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval Jože Zupančič, ki se ni strinjal s predlogom, da kandidira za člana te komisije in ni 
pripravljen sodelovati v tej komisiji ter je podal predlog, da se predlaga novega člana, sam pa je predlagal 
mag. Jelko Mrvar za članico komisije. 
Milan Ivkovič je kot predlagatelj še enkrat povprašal Zupančiča, če je pripravljen sodelovati v nasprotnem 
naj se določi nov član. 
Jože Papež je glede na poslovnik predlagal 5 minutni odmor. 
Župan je ob 18.30 predlagal odmor. Na sejo pa je prišel nov član občinskega sveta Marko Zajec, ki  mu je 
bil pri prejšnji točki potrjen mandat. Na seji je od tu naprej14 članov občinskega sveta. 
Ob 18.37 se je seja ponovno nadaljevala in župan je zaprosil predsednika komisije Dušana Papeža naj poda 
nov predlog za člane komisije za statut in poslovnik. 
Predsednik komisije Dušan Papež je pojasnil, da je bila za novo članico predlagana mag. Jelka Mrvar, ki je 
kandidaturo sprejela tako, da je nov predlog kandidatov za člane komisije za statut občine in poslovnik 
občinskega sveta sledeč: Marjan Romih, Malči Klemen, mag. Jelka Mrvar, Milan Ivkovič in Jože Pečjak.  
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Župan Franc Škufca je podal ta predlog na glasovanje.  
 
Glasovalo je 14 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 14 članov, 0 proti in 0 vzdržanih. 
 
Župan je zaključil, da je bil soglasno sprejet 
 

sklep 
o imenovanju komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta 

 

V komisijo so imenovani:  
Marjan Romih 
Malči Klemen  
mag. Jelka Mrvar 
Milan Ivkovič 
Jože Pečjak. 
 
 
K 12. točki ; Razno 
- Jože Zupančič je podal naslednje predloge in vprašanja, ki so se vezala na tematiko Romov iz sosednje 

občine, da v Žužemberku zopet ni mladinskega zobozdravstva, o izjemni nevarnosti prečkanja preko 
Tomaževega mostu ter da je potrebno pospraviti volilni material in plakate. 

Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da je v stiku s pristojnimi glede vrnitve Romov in če bi bilo kar koli v 
zvezi z njihovo naselitvijo v naši občini bo sklicana izredna seja. mladinski zobozdravnik je nenapovedano 
odšel in ZD Novo mesto išče novega zobozdravnika za Žužemberk. Tomažev most je že 15 let v slabem 
stanju in ves ta čas potekajo neuspešna usklajevanja z ZVKDS iz Novega mesta, saj so bile izdelani 3 
različni projekti za Tomažev most. Kar pa se tiče volilnega materiala je odgovorna vsaka stranka ali 
organizator volilne kampanje sam. 
- Jože Papež je menil, da je otroški zobozdravnik odšel zato, ker ni dobil koncesije katero je želel dobiti, 

javno pa je pohvalil družino Novak iz Rebri, kateri je bila nedavno podeljena koncesija za pogrebno in 
pokopališko dejavnost z urejanjem pokopališč, saj so bila vsa pokopališča ob 1. novembru lepo urejena, 
pohvalil pa je tudi oba občinska delavca, ki sta pri urejanju tudi sodelovala.  

Župan Škufca je pojasnil, da koncesija za mladinsko zobozdravstvo ni bila podeljena, ker je bil rok za 
odgovor na vlogo za koncesijo izjemno kratek, direktor ZD Novo mesto pa je zagotavljal, da z kadrom ni 
nikakršnih težav. 
- Milan Ivkovič je menil, da je zobozdravnik občino izsiljeval s kratkimi roki in da to ni razlog, da je 

odšel. 
- Jože Zupančič je menil, da bo sedaj problem zopet pridobiti paciente, predvsem otroke, saj so 

vsepovsod. Predlagal je, da bi se poskušalo urediti, da bi bil vsaj 2 dni na teden v Žužemberku 
zobozdravnik iz Novega mesta. Glede Tomaževega mostu pa bi bilo potrebno most nekje prekiniti, saj so 
nosilni stebri popolnoma gnili.   

- Jože Iskra je podal pobudo, da bi se po zgledu o pismu o nameri za Suhokranjski vodovod podpisalo še 
pismo o asfaltiranju ceste Brezova Reber-Prečna, saj bo tako lažje pridobiti evropska sredstva. 

Odgovoril je župan, ki je pojasnil, da so glede ceste bili pogovori z županom iz Mirne Peči in da dogovora 
verjetno ne bo problem doseči, težje bo zagotoviti  potrebna finančna sredstva. 
- Milan Ivkovič je pojasnil, da je že pred 3 leti bila dana pobuda za obnovo ceste pa ravno župan Mirne 

Peči ni bil za to, kot druga pa cesta sploh ni vrisana v kataster. Na obisku v občini je bil nedavno tudi 
državni sekretar ministrstva za promet dr. Verbič kateremu so bile podane tudi pobude za obnovo te ceste. 

Župan Škufca je še pojasnil, da je bila podana zahteva, da se cesta Prevole-Žužemberk-Ajdovec-Brezova 
Reber-Prečna  uvrsti med državne ceste. 
 
Ker novih pobud ni bilo več se je župan še posebno zahvalil vsem nekdanjim članom občinskega sveta za 
njihovo preteklo delo in vse prisotne povabil na pomartinovo srečanje v bližnjo gostilno. 
 
Zapisnik zapisal: Vlado Kostevc l.r. 
   Občina Žužemberk 
    Franc Škufca, župan, l.r. 
 
Žužemberk, 21.11.2006     


