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OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 17. 12. 2010, ob 17. uri v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Sejo je sklical g. župan Franc Škufca. 
 
Prisotni: g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, g. Dušan Papež, g. Rafael Vidmar, g. mag. Jože 
Jenkole, g. Iztok Može, ga. 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, ga. Vida Šušterčič, ga. Mojca Klobučar – občinska 
uprava; gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica, ga. Jerca Božič Kranjec, ga. Janja Ambrožič – 
novinarji in prisotni občani.  
 
 
Sejo je vodil g. župan Franc Škufca. Najprej je pozdravil vse člane občinskega sveta, 
uslužbence občinske uprave, novinarki in prisotne občane. Podal je ugotovitev, da so prisotni 
vsi člani sveta, zato je seja sklepčna. Prisotne je seznanil z dnevnim redom 2. seje in 
predlagal dopolnitev s točko, po predlogu ga. mag. Jelke Mrvar, ki bi jo obravnavali kot drugo 
točko, ostale točke se premaknejo po vrstnem redu naprej. Predlog ga. mag. Jelka Mrvar je 
sprejem sklepov v zvezi z delom Občinskega sveta Občine Žužemberk.  
Zatem je g. župan podal v razpravo predlagani dnevni red z dopolnitvijo. Razprave ni bilo, 
zato ga je podal na glasovanje.  
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je potrdil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
2. Predlogi za sprejem sklepov v zvezi z delom Občinskega sveta Občine Žužemberk 
3. Predlog ugotovitvenega sklepa o razrešitvi člana komisije za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in priznanja 
4. Predlog ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega 

sveta zaradi nezdružljivosti funkcij 
5. Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles občinskega sveta 
6. Predlog sklepa o imenovanju nadzornega odbora 
7. Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 
8. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v Občini 

Žužemberk 
9. Seznanitev občinskega sveta s sklepom o začasnem financiranju Občine Žužemberk v 

obdobju januar – marec 2011 
10. Vprašanja in pobude 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
G. župan je podal zapisnik v razpravo. Za besedo je prosil g. Albin Ljubo Jarc, ki je imel 
pisne pripombe na zapisnik, ki pa so se nanašale na potek seje in 7. točke dnevnega reda 
konstitutivne seje. Predlagal je, da se razveljavi že imenovana Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja in se v njo imenuje nove člane, ki bodo po volji 
volivcev. g. Jarc Franc je menil, da bi v zapisniku moralo pisati zakaj se ni strinjal s sestavo 
komisije, zakaj je odstopil od imenovanja v komisijo in kako bi morala biti komisija 
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sestavljena, kar je utemeljeval z zakonom in pravili, predvsem ker ni komisija sestavljena v 
skladu s 75. členom poslovnika.  
Pripombo na zapisnik je imel tudi g. mag. Jože Jenkole. Predlagal je številčenje strani v 
zapisnikih. Pri 7. točki zapisnika ga je zanimalo, kje je direktor g. Vlado Kostevc dobil 
podatek, da je edina zamenjava, ki se lahko izvrši na prvi seji občinskega sveta, le 
nezdružljivost opravljanja županske funkcije in člana občinskega sveta, za katerega je 
navajal, da je dobil podatke iz SVLR-ja. Zanimalo ga je, zakaj se v zapisnike še vedno pišejo 
vzdržani glasovi. Pri 7. točki, je podal zahtevo, da se dopiše, zakaj ni sprejel mesta kandidata 
za člana komisije. Pojasnil je, da se je temu mestu odpovedal iz istih razlogov, kot g. Franc 
Jarc 
Župan je povedal, da v tem zapisniku še ostanejo zapisani vzdržani glasovi, v nadaljnjih pa 
se jih ne bo pisalo.  
G. Jože Zupančič se je strinjal s predhodniki, da je pri 7. točki prišlo do zapletov in s tem do 
nezakonitosti. Pozval je k upoštevanju statuta, poslovnika in etičnega kodeksa. Želel je 
popravljen zapisnik v vpogled. 
G. Franc Jarc je prosil, da se v zapisnik dopišejo stvari, ki jih navajajo. 
Ker ni bilo več pripomb je g. župan podal zapisnik s popravki na glasovanje.  
Glasovalo je 15 članov, vseh 15 članov je glasovalo za. 
 
 
Občinski svet je  

potrdil 

zapisnik 1. seje občinskega sveta s podanimi dopolnitvami. 

 
 
K točki 2: Predlog za sprejem sklepov v zvezi z delom Občinskega sveta Občine 
Žužemberk 
G. župan je izrazil strinjanje s predlogi in prosil ga. mag. Jelko Mrvar za tolmačenje 
predlogov ter podal točko v razpravo.  
Ga. mag. Jelka Mrvar se je najprej opravičila, ker je morala zaradi proslave v šoli predčasno 
zapustiti sejo in obnovila napisane predloge sklepov, ki so bili napisani v treh delih. 
G. Dušan Papež je povedal, da je že dalj časa pričakoval takšen predlog in se z njim strinja, 
predvsem s prvim in drugim delom.  
Ga. mag. Jelka Mrvar je povabila prisotne v šolo na proslavo in sejo ob 17.35 uri zapustila. 
Župan je podal ugotovitev, da je na seji prisotnih še 14 članov. 
G. mag. Jože Jenkole se je strinjal z etičnim kodeksom, motilo pa ga je to, da obstaja tudi 
etični kodeks Republike Slovenije, katerega bi morali bolj upoštevati. Motilo ga je, da je ga, 
mag. Jelka Mrvar šele v tem mandatu ugotovila, da se obnašajo nekulturno, saj je sam bil 
tarča več žaljivk. 
G. Matjaž Župevec se je strinjal s predlogi ga. mag. Mrvarjeve, predvsem v prvih dveh delih. 
Vendar je menil, da bo prišlo tudi do neupoštevanja.  
Svojo popolno podporo k predlogom sta izrazila tudi g. Jože Šteingel in ga. Marija Ban, ki je 
menila, da so predlogi napisani dovolj konkretno. 
G. Iztok Može se je strinjal s predlogi, vendar je menil, da ne bi smeli članom sveta omejevati 
časa za govor. Menil je, da je potrebno veliko dialoga med člani sveta. Konkretizirati je hotel 
sklic zbora krajanov. 
G. Franca Jarc je zmotilo, da je dobil predloge neposredno na seji in ne tako, kot piše v 
pravilih. Menil je, da so predlogi napisani zato, da bi omejevali opozicijsko stran članov sveta, 
saj v prejšnjem mandatu ni bilo takšnih predlogov. Zahteval je, da se upoštevajo statut, 
poslovnik in etični kodeks. Motilo ga je, da ga. mag. Jelka Mrvar toliko poudarja slogo, ki pa 
se v občinskem svetu napačno odraža. 
G. Matjaž Župevec je povedal, da je član sveta prvič in ga pa ne zanima, kako člani sveta 
etičnega kodeksa niso upoštevali in ga s tem kršili v prejšnjem mandatu, saj se tej predlogi 
sprejemajo za nadaljnje seje in ne za nazaj. 



3 

 

Ga. Marija Breceljnik je menila, da je važen način izražanja mnenja, ki bi moral biti bol 
kulturen. 
G. Jože Zupančič je izrazil nestrinjanje s tam, da je predlagateljica sejo predčasno zapustila. 
Menil je, da etični kodeks ne rešuje težav. Za člane sveta je pomembno, da se držijo 
poslovnika in statuta. Menil je, da je etični kodeks samo obračunavanje z drugače mislečimi. 
Ni se strinjal z določenimi stvarmi, ki so bile zapisane v predlogih. Zanimalo ga je, koga ga. 
mag. Jelka Mrvar zastopa ali šolo ali občane. 
G. Albin Ljubo Jarc je predlagal uskladitev terminov seje s člani sveta, da je člani ne bi 
predčasno zapuščali. 
Ga. Marija Breceljnik je dala repliko g. Zupančiču. Povedala je, da je naloga nje in ga. mag. 
Mrvarjeve, da kot ravnateljici poročata članom sveta, kakšno je stanje v šolah. 
G. Franc Jarc je predlagal, da se točka prestavi na naslednjo sejo, glede na to, da 
predlagateljica ni prisotna. Člani sveta bi tako točko lahko tudi bolje preučili. 
G. župan je povedal, da se točka ne prestavi, saj je bila izglasovana tudi z dnevnim redom. 
Zanimalo ga je samo mnenje ali bi za točko glasovali v celoti ali bi glasovali po delih. 
G. Iztok Može je predlagal, da se pri tej seji glasuje le o tretjem delu, prva dela pa se prestavi 
na naslednjo sejo, da bi lahko člani sveta pripravili pripombe. 
G. župan je dal na glasovanje predlog g. Franca Jarca, da se točka prestavi na naslednjo 
sejo.  
Glasovalo je 14 članov, 5 jih je glasovalo za in 8 proti.  
Člani sveta so odločili, da se točka ne prestavi in se glasuje na tej seji. 
 
G. župan je podal na glasovanje prvi del predloga sklepov na glasovanje.  
Glasovalo je 14 članov, 8 jih je glasovalo za in 5 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

sklep 
 

1. Vse člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter vse druge sodelujoče na sejah 
se nagovarja z gospod/gospa in s priimkom, pri čemer je dolžan predsedujoči dosledno 
opozarjati na to pravilo, ki velja v uradnih organih urejene družbe. Nagovarjanje z 
imenom sodi v zasebno okolje komunikacije. 

2. V primerih hujših kršitev pravil dela in etičnega kodeksa (vpadanje v besedo, kričanje, 
osebni napadi, žalitve) predsedujoči izreče opozorilo, v primeru nadaljnjih kršitev se sejo 
prekine za določen čas ali se jo odpove ali prestavi. 

3. Zgornja pravila naslavljanja se upošteva tudi v pisnih dokumentih. 
 
 
G. župan je podal na glasovanje drugi del predloga sklepov na glasovanje.  
Glasovalo je 14 članov, 8 jih je glasovalo za in 5 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

sklep 
 
1. na vsaki seji občinskega sveta župan kratko poroča o opravljenih nalogah in o 

izvrševanju sklepov sveta (redna točka dnevnega reda) – z namenom seznanitve poteka 
izvajanja sklepov in nalog, morebitnih težav ipd.. 

2. na vsaki drugi seji sveta direktor občinske uprave poroča o pomembnejših dogodkih in 
akcijah v občini. Dopolnijo ga občinski svetniki (možnost slikovnih projekcij). Namen: 
vedeti, ceniti in podpirati pozitivne dogodke in uspehe v občini. 

3. nadzorni odbor naj v skladu s statutom dvakrat letno poroča občinskemu svetu o 
ugotovitvah; odgovarja naj tudi na vprašanja. Namen: vedeti, vzpostaviti sistem 
transparentnega strokovnega dialoga in zaupanja. 

4. organizirati zbore občanov kot obliko za izražanje potreb, predlogov in želja. 
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5. pobratenja z zamejskimi občinami (Koroška, Furlanija-Julijska krajina) z namenom 
izmenjave izkušenj in izobraževanja (zaposlovanje, delo z mladimi, varovanje dediščine, 
socialna problematika …). 

 
G. župan je podal na glasovanje tretji del predloga na glasovanje.  
Glasovalo je 14 članov, 8 jih je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

sklep 
 

Občinski svet se je seznanil s problematiko poškodb v stavbi stare šole v Žužemberku in 
sklenil, da občina nemudoma naroči izdelavo elaborata statične varnosti, ki mora biti izdelan 
v najkrajšem možnem roku. 
 
 
K točki 3: Predlog ugotovitvenega sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
G. župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, g. Dušanu Papežu, ki je predstavil predlog za sprejem sklepa, da je član sveta g. 
Jarc Franc odstopil z mesta člana komisije in da se g. Jarca razreši kot člana komisije. 
Zatem je župan dal točko v razpravo.  
G. Zupančiča je zanimalo, na kakšni podlagi je sklep sestavljen, saj se je v prejšnjem 
mandatu postopek vodilo drugače. 
G. mag. Jože Jenkole je prosil za vpogled v pisni odstop g. Jarc Franca. Dotaknil se je tudi 
odstopa člana sveta v prejšnjem mandatu. 
G. župan je pojasnil, da je v prejšnjem mandatu med političnimi strankami prišlo do 
dogovora, zato je ta član ostal na mestu člana sveta. 
O zakonskih določilih je spregovoril tudi g. Darko Pucelj. 
G. Jože Zupančič je povedal, da je SVLR jasno podal postopek odstopa člana, vendar se 
tega niso držali. Opomnil je, da je bilo pravno mnenje neobvezno. 
G. župan je pojasnil, da so vsa pravna mnenja neobvezna. 
G. Albin Ljubo Jarc je podal zakonske podlage za razrešitev člana. Zopet je poudaril, da je 
sejo vodil po navodilih, ki jih je dobil od g. direktorja. 
G. župan in g. Marko Zajec sta menila, da je g. Franc Jarc podal dovolj jasen odstop, zato ni 
potrebno, da daje še pisni odstop. 
G. Franc Jarc je pojasnil, da ni bil vprašan ali sprejme mesto člana komisije in ni podpisal 
nobene izjave. 
G. Jože Zupančič je še enkrat opozoril na prejšnji mandat in odstop ter g. Dušanu Papežu 
podal mnenje, da ne spada več v komisijo. 
G. Milan Ivkovič je menil, da je imel g. Albin Ljubo Jarc vse možnosti, da se odpove vodenju 
prve seje. 
G. Dušan Papež je pojasnil, da prejšnjih mandatov ne bo komentiral, vse je pozval, naj se ne 
prenaglijo s komentarji s katerimi zadeve označijo kot nezakonite. 
 
G. župan je podal na glasovanje sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja.  
Glasovalo je 14 članov, 8 jih je glasovalo za in 6 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o razrešitvi člana 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. 
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K točki 4: Predlog ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata člana 
občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcij 
G. župan je povedal, da je sklep obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja in tako dal besedo predsedniku komisije g. Dušanu Papežu. 
G. Dušan Papež je predlagal sprejem sklepa. Prosil je, da se sklep posreduje občinski volilni 
komisiji, da bi na naslednji seji lahko imenovali nadomestnega člana. Občinski svet je 
seznanil še z izjavo g. Puclja, da se zaradi nezdružljivosti odpoveduje mandatu člana 
občinskega sveta. 
Župan je dal točko v razpravo. 
G. Jože Zupančič je opomnil, da je g. Papež sedaj pojasnil, kaj bi morali narediti že na prvi 
seji. Opozoril je, da so vsi sklepi, ki se bodo sprejemali od sedaj naprej nezakoniti. 
G. župan je podal na glasovanje sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega 
sveta zaradi nezdružljivosti funkcij.  
Glasovalo je 14 članov, 13 jih je glasovalo za in nič proti.  
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta g. Darka Puclja 

zaradi nezdružljivosti funkcij. 
 
 
Istočasno je g. župan podal ugotovitev, da je s prenehanjem mandata g. Darka Puclja, 
prisotnih še 13 članov. 
 
 
K točki 5: Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles občinskega sveta 
G. župan je podal točko v razpravo.  
G. Albin Ljubo Jarc je opozoril, da je narejena napaka pri imenovanju Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance, saj ni bil predlagani 
kandidat g. Ivkovič.  
G. Franc Jarc je menil, da bi v Komisiji za vloge in pritožbe, glede na poslovnik, morala biti 
imenovana dva člana iz svetniške skupine, vendar zaradi napačnega tolmačenja niso podali 
svojih predlogov. Zato je predlagal, da podajo predlog naknadno na seji in ga bi obravnava 
tudi komisija.  
Ga. Marija Breceljnik je predlagala, da se za sestavo komisij ali odborov glasuje posamično. 
G. župan je predlagal, da se Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta imenuje 
naknadno, ravno tako se naknadno imenuje Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, 
proračun, davčno politiko in finance, ker je prišlo do napake.  
Predloge za imenovanja je utemeljil g. Dušan Papež. Pojasnil je, da je predlog sestavljen 
tako, da se za vse odbore in komisije glasuje v celoti, vendar predlaga, da glasujejo za vsako 
komisijo ali odbor posebej.  
G. Jože Zupančič je predlagal, da se točka umakne iz dnevnega reda in imajo glede sestave 
še en dogovor. 
 
G. župan je podal predlog, da se imenovanje komisij in odborov glasuje posamično po 
komisiji ali odboru.  
Glasovalo je 13 članov, 8 jih je glasovalo za in 5 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

odločitev, 
da se za imenovanje komisij ali odborov glasuje posamično  

za vsak odbor ali komisijo posebej. 
 
G. župan je dal besedo g. Dušanu Papež, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja, ki je predlagal, da se komisiji, za kateri ni dogovorjeno, 
oblikujeta še enkrat in se jih obravnava na naslednji seji. 



6 

 

G. Jože Zupančič je izrazil nestrinjanje z načinom imenovanja Komisije za vloge in pritožbe. 
G. župan je podal predlog, da se izvzame iz glasovanja imenovanje delovnih teles Komisije 
za statut občine in poslovnik občinskega sveta in Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, 
turizem, proračun, davčno politiko in finance.  
Glasovalo je 13 članov, 8 jih je glasovalo za in nič proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

odločitev, 
da se izvzame iz glasovanja imenovanje delovnih teles Komisije za statut občine in 

poslovnik občinskega sveta in Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, 
proračun, davčno politiko in finance. 

 
G. župan je dal besedo predsedniku komisije, g. Dušanu Papež, ki je predlagal, da se 
sprejme sklep, da se v Komisijo za vloge in pritožbe imenuje g. Jože Šteingel, g. Marko 
Zajec, ga. Marija Ban, ga Marija Breceljnik in ga. mag. Jelka Mrvar. 
G. župan je podal sestavo komisije v razpravo.  
G. Jožeta Zupančič je zanimalo, zakaj je predlagal takšno sestavo komisije in pri tem ni 
upošteval volilnega rezultata. G. župan je razložil, da se je strinjal s predlogi, ki jih je dobil. 
G. Franc Jarc je prosil, da g. župan predlaga takšno komisijo, ki bo po pravilih poslovnika.  
Z njim se je strinjal tudi g. Albin Ljubo Jarc in predlagal, da se predlog obravnava na 
naslednji seji. 
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa, da se v Komisijo za vloge in pritožbe 
imenuje g. Jože Šteingel, g. Marko Zajec, ga. Marija Ban, ga Marija Breceljnik in ga. mag. 
Jelka Mrvar.  
Glasovalo je 13 članov, 7 jih je glasovalo za in 5 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe, v sestavi 

g. Jože Šteingel, Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor, 
g. Marko Zajec, Prapreče 20, Žužemberk, 
ga. Marija Ban, Dvor 47, Dvor,  
ga. Marija Breceljnik, Hinje 14, Hinje in 
ga. mag. Jelka Mrvar, Vrti 4, Žužemberk. 

 
 

G. Dušan Papež je predlagal, da se v Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet 
imenujejo člani g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Albin Ljubo Jarc, g. Iztok Može in g. 
Dušan Papež. 
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa, da se v Odbor za okolje in prostor, 
komunalo in promet imenujejo člani g. Marko Zajec, g. Matjaž Župevec, g. Albin Ljubo Jarc, 
g. Iztok Može in g. Dušan Papež.  
Glasovalo je 13 članov, 11 jih je glasovalo za in 1 proti. 
 
Občinski svet je sprejel  

sklep 
o imenovanju Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, v sestavi 

g. Marko Zajec, Prapreče 20, Žužemberk, 
g. Matjaž Župevec, Boršt pri Dvoru 11, Dvor, 
g. Albin Ljubo Jarc, Cvibelj 27, Žužemberk, 
g. Iztok Može, Dvor 7, Žužemberk in 
g. Dušan Papež, Hrib pri Hinjah 9, Hinje. 

 
 

G. Dušan Papež je predlagal, da se v Odbor za družbene dejavnosti imenujejo člani g. 
Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, ga. Marija Breceljnik, g. Franc Jarc in ga. Genovefa Maver. 
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G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa, da se v Odbor za družbene dejavnosti 
imenujejo člani g. Rafael Vidmar, g. Jože Šteingel, ga. Marija Breceljnik, g. Franc Jarc in ga. 
Genovefa Maver.  
Glasovalo je 13 članov, 11 jih je glasovalo za in nič proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti, v sestavi 

g. Rafael Vidmar, Šmihel pri Žužemberku 16, Žužemberk, 
g. Jože Šteingel, Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor, 
ga. Marija Breceljnik, Hinje 14, Hinje, 
g. Franc Jarc, Grajski trg 30, Žužemberk in 
ga. Genovefa Maver, Stranska vas 13, Žužemberk. 

 
 

G. Dušan Papež je predlagal, da se v Odbor za lokalno samoupravo imenujejo člani g. Jože 
Šteingel, g. Rafael Vidmar, g. Milan Ivkovič, ga. Nežka Primc in g. Ivan Murn. 
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa, da se v Odbor za lokalno samoupravo 
imenujejo člani g. Jože Šteingel, g. Rafael Vidmar, g. Milan Ivkovič, ga. Nežka Primc in g. 
Ivan Murn.  
Glasovalo je 13 članov, 13 jih je glasovalo za in nič proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo, v sestavi 

g. Jože Šteingel, Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor, 
g. Rafael Vidmar, Šmihel pri Žužemberku 16, Žužemberk, 
g. Milan Ivkovič, Lopata 16, Hinje, 
ga. Nežka Primc, Dvor 52, Dvor in 
g. Ivan Murn, Dvor 27, Dvor. 

 
 
K točki 6: Predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora 
G. župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, g. Dušanu Papež. Predlagal je, da se sprejme sklep o imenovanju nadzornega 
odbora v sestavi ga. Nada Košmerl, ga. Stanka Blatnik in ga. Cecilija Kastelic. G. župan je 
podal točko v razpravo. 
G. Jože Zupančič je poudaril, da v prejšnjem mandatu, ko je bila predsednica odbora ga. 
Cecilija Kastelic, dela niso bila opravljena, kot bi morala biti, zato je bil proti imenovanju ga. 
Kastelic v odbor. 
G. Franc Jarc je opozoril, da sestava odbora ni v skladu s Poslovnikom občinskega sveta.  
G. Matjaž Župevec je prebral že sprejeti predlog ga. mag. Jelke Mrvar in prosil, da se 
predlog upošteva. 
G. Dušan Papež je povedal, da so bili predlogi za člane odbora samo trije, zato se mu zdi 
nesmiselno, da razpravljajo o sestavi odbora. 
G. župan je podal na glasovanje sklep o imenovanju Nadzornega odbora.  
Glasovalo je 13 članov, 9 jih je glasovalo za in 4 proti. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju Nadzornega odbora, v sestavi 

ga. Nada Košmerl, Dvor 60, Dvor, 
ga. Stanka Blatnik, Hinje 33, Hinje in 
ga. Cecilija Kastelic, Grajski trg 17, Žužemberk. 
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K točki 7: Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije 
G. župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, g. Dušanu Papež. Povedal je, da je bilo veliko predlogov in predlaga da se 
sprejme sklep, v katerem se v Občinsko volilno komisijo imenuje ga. Katarina Drenik, ga. 
Jasna Rakuljić Zelov, g. Franci Šenica, ga. Irena Blatnik, g. Jože Pečjak, g. Anton Slak, g. 
Bogdan Murn in g. Mihael Štravs. Poudaril je, da se bo predsednica zamenjala, saj so v 
predlaganem sklepu dve pravnici. G. župan je podal točko v razpravo. 
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije. 
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o imenovanju Občinske volilne komisije, v sestavi 

ga. Katarina Drenik, Brezova Reber 16, Dvor, 
ga. Jasna Rakuljić Zelov, Stranska vas 88, Žužemberk, 
g. Franci Šenica, Lašče 6, Dvor, 
ga. Irena Blatnik, Prevole 3, Hinje, 
g. Jože Pečjak, Drašča vas 21a, Zagradec, 
g. Anton Slak, Vrti 22, Žužemberk, 
g. Bogdan Murn, Dvor 2, Dvor in 
g. Mihael Štravs, Stavča vas 29a, Dvor. 

 
 
K točki 8: Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic 
poplav v Občini Žužemberk 
G. župan je kratko povzel predlagani sklep. G. Albin Ljubo Jarc je zahteval podatke, komu je 
bila pomoč dana in v kakšni obliki. G. župan je podatke obljubil, ko se bodo sredstva 
razdelila. 
G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, kolikšna je bila ocenjena škoda in koliko je upravičencev. 
Kratko poročilo je podal g. direktor občinske uprave, vendar točnih podatkov ni imel. Pojasnil 
je, da bodo občani za stanovanjske objekte dobili po 1.000 Eur, ravno toliko se nameni tudi 
industrijskemu objektu na Dvoru, za gospodarske in počitniške objekte pa se namenili 500 
eur.  
G. Iztok Može je predlagal, da se pomoč izvrši čim prej, da bodo lahko lastniki pravočasno 
sanirali škodo. 
 
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo 
odpravo posledic poplav v Občini Žužemberk.  
Glasovalo je 13 članov, vseh 13 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

sklep 
o zagotovitvi sredstev 

za najnujnejšo odpravo posledic poplav v Občini Žužemberk. 
 
 
K točki 9: Seznanitev občinskega sveta s sklepom o začasnem financiranju Občine 
Žužemberk v obdobju januar – marec 2011 
G. župan je kratko povzel sklep, s katerim seznanja člane. 
G. Albin Ljubo Jarc je prosil, da se v 7. členu definira, do kdaj se sredstva porablja. 
 
Župan je sprejel  

ugotovitev, 
da se je občinski svet seznanil s sklepom o začasnem financiranju Občine Žužemberk v 
obdobju 1.1. do 31.3.2011. 
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K točki 10: Vprašanja in pobude 
G. Albin Ljubo Jarc je prosil za odvzem monopola pri koncesijah, predvsem pri dimnikarskih 
službah. Seznanil je, da dimnikarska služba ne pristopa pravilno k svojemu delu. Opozoril je 
na nepravilnosti pri služnostnih pogodbah in aneksih. Opozoril je na sanacijo brežin in struge 
reke Krke. Predlagal je prestavitev črpališča na Loki, na drugo lokacijo in da se najde rešitev 
za popravilo javne kanalizacije, saj ob poplavah plavajo fekalije po Krki. Predlagal je tudi 
zasutje vrtače pri spomeniku NOB na Cviblju in v ureditev prostora v parkirišče. Spraševal je 
o prenovi mostu v Žužemberku in o srečanju z županom, ki je predvideno po seji. 
G. Franc Jarc je namenil nekaj besed odgovornosti občinske uprave in o pomanjkljivim 
zapisnikom, za katere je prosil za popravke. Citiral je izjavo g. Milana Ivkoviča.  
G. Milan Ivkovič se je pojasnil, da živimo v demokraciji in ima pravico do svojega mnenja. 
G. Iztok Može je prosil za podatke, v kakšnem stanju je projekt izgradnje hidroelektrarne na 
Dvoru. G. župan in ga. Vida Šušterčič sta pojasnila, da zadevo sedaj ureja Upravna enota v 
Novem mestu, ki postopka še ni zaključila. 
G. mag. Jožeta Jenkole je zanimal zapisnik 30. seje in objave na spletni strani. Zanimalo ga 
je, ali je že narejen idejni projekt obvoznice v Žužemberku in v kateri fazi je pritožba na 
vrednotenje nepremičnin. G. direktor Vlado Kostevc, je pojasnil, da zadnjega zapisnika ne 
morejo potrjevati, prav tako pa se je odzval na očitke o delu občinske uprave. Župan je 
seznanil, da se pritožbe na vrednotenje še vedno zbirajo, pritožila se bo tudi občina, ki zbira 
podpise. Glede obvoznice je povedal, da je pregledal študijo obvoznice, na katere so podali 
več pripomb, zato idejni projekt še ni pripravljen. 
G. Jože Šteingel je izrazil željo po čim boljšem sodelovanju in zaželel uspešno leto 2011.  
G. Jože Zupančič je predlagal, da so seje vsak 3. četrtek v mesecu in da se sklepi številčijo 
po vrstnem redu. Prosil je zapisnik 30. seje. Izrazil je mnenje o članku v Suhokranjskih poteh. 
Prosil je, da se preneha s kroženjem dokumentov po mizi na sejah. Podal je še repliko g. 
Milanu Ivkovič. Na koncu je voščil ob novem letu.  
G. Franc Jarc je predlagal, da se vsem članom sveta pošlje vsa vabila na odbore in komisije. 
Prosil je, da se zapiše, da se gradivo za seje, odbore in komisije pošilja v zakonskem roku in 
župana pozval, da se v času recesije sredstva porablja temu primerno. Tudi on je vsem 
zaželel srečo ob novem letu. 
Ob zaključku seje je svoje želje ob novem letu izrazil tudi župan in vse skupaj povabil na 
srečanje župana s podjetniki, obrtniki, občinskim svetom in občinsko upravo. 
Za besedo je prosila občanka ga. Martina Zupan. Župan je dal na glasovanje, ali lahko ga. 
Zupan izrazi svoje mnenje na seji občinskega sveta. Večina članov se je strinjala.  
Ga. Martina Zupan je prosila, da se v zdravstveni postaji v Žužemberku namesti telefonska 
tajnica, saj zdravnice velikokrat ne delajo, zato starejši iz oddaljenih krajev brezpredmetno 
hodijo v ZP. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
Žužemberk, 17. 12. 2010 
 
 
 
Zapisnikarica       Direktor občinske uprave            Župan 
Tanja Hrovat l.r.              Vlado Kostevc  l.r.           Franc Škufca l.r 
 


