
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 29. 6. 2009, ob 19.30 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Sejo je sklical župan, g. Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Malči Klemen, ga. Marija Ban, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Zupančič, g. Jože Papež, mag. 
Jelka Mrvar, mag. Jože Jenkole, g. Milan Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Jože Pečjak, g. Dušan Papež, g. 
Jože Iskra, g. Marko Zajec, g. Marjan Romih. 
 
Opravičeno odsoten: g. Boris Jordan. 
 
Ostali prisotni: g. Franc Grum, ga. Marjana Muren, g. Jure Muren, ga. Bronislava Repar, g. Jože Smolič, 
g. Emil Glavič, g. Tone Slak, g. Franc Jarc – občani. G. Slavko Mirtič in g. Drago Rustja – novinarja. G. 
Vlado Kostevc in g. Darko Pucelj, g. Martin Grčar, ga. Mojca Klobučar – občinska uprava. G. Franc 
Škufca – župan. gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica.  
 
 
Župan je na začetku pozdravil vse prisotne člane občinskega sveta in prav tako ostale prisotne na seji. Po 
pozdravu je povedal, da so člani sveta dnevni red in gradivo že dobili po pošti in so s tem seznanjeni. 
Župan je podal v razpravo dnevni red 20. seje občinskega sveta. 
G. Jože Zupančič je predlagal razširitev dnevnega reda. Predlagal je, da se na 20. seji občinskega sveta 
obravnava točko z naslovom Obravnava in sprejem sklepa o oddani pobudi Računskemu sodišču RS za 
revizijo zakonitosti poslovanja Občine Žužemberk v letih 2007 in 2008. Predlog je tudi obrazložil. 
G. Jožeta Iskro je zanimalo, zakaj tudi na tej seji, kljub njegovi pisni prošnji, ni točke v zvezi s 
»Suhokranjskim vodovodom«. 
Župan je podal na glasovanje predlog g. Jožeta Zupančiča, za uvrstitev dodatne točke v dnevni red 20. 
seje občinskega sveta. Glasovalo je 14 članov, 3 so bili za, 7 jih je bilo proti in 4 vzdržani. 
 
Predlog za uvrstitev nove točke v dnevni red 20. seje ni bil sprejet. 
 
Župan je g. Jožetu Iskri pojasnil, da točke v zvezi s »Suhokranjskim vodovodom« ne morejo obravnavati 
na tej seji, ker ni na dnevnem redu in ni bilo posredovanega gradiva. 
 
Župan je podal na glasovanje dnevni red, kot je bil predlagan na vabilu. Glasovalo je 14 članov, 8 jih je 
bilo za, 3 proti in 3 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava in sprejem Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta v Odboru 

za družbene dejavnosti 
3. Seznanitev s Poročilom o pregledu Zaključnega računa Proračuna Občine Žužemberk za leto 2008 
4. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008 
5. Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu amortizacije za leto 2008 
6. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2008 
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – rebalans 
8. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2008 
9. Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbora 

glasila Občine Žužemberk 
10. Obravnava in sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtju dodatnega oddelka v vrtcu pri 

OŠ Prevole in Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja oddelkov vrtca pri OŠ Žužemberk v 
Žužemberku in na Dvoru 



11. Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Prevole in 
Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk 

12. Obravnava in sprejem Sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delavnih mest v vrtcu pri OŠ 
Prevole in Sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Žužemberk 

13. Obravnava in sprejem Sklepa o dodelitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v 
Občini Žužemberk 

14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
15. Razno 
 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal v razpravo zapisnik prejšnje seje. G. Jožeta Zupančiča je zanimalo, kaj pomeni nepreklicni 
odstop. Opozoril je na kaznivo dejanje. Zanimalo ga je tudi, kolikšna je bila opravičena višina sredstev, za 
plačilo komunalnega prispevka PGD Dvor. Predlagal je odvzem pooblastila županu in predlagal to 
pristojnost občinskemu svetu. Nekatere svetnike je pozval, naj si preberejo etični kodeks. Seznanil je, da 
je na prejšnji seji pisno zahteval pisni odgovor, glede odvetniških storitev. Na to zahtevo pa mu je 
odgovarjal sam odvetnik. Povedal je, da ni dobil odgovora glede vračanja v javno telekomunikacijsko 
omrežje in zahteval, da se odgovori posredujejo vsem svetnikom v pisni obliki. 
 
Župan je podal na glasovanje zapisnik prejšnje seje. Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

zapisnik 19. seje Občinskega sveta. 
 
 
K točki 2: Obravnava in sprejem Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega 
sveta v Odboru za družbene dejavnosti 
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušanu 
Papežu. Povedal je, da je komisija to točko obravnavala na odboru in se z njo podrobneje seznanila. 
Komisija predlaga občinskemu svetu, da se ugotovitveni sklep sprejme. 
Župan je pojasnil, da je v priloženem ugotovitvenem sklepu, v 3. členu potreben popravek. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega 
sveta v Odboru za družbene dejavnosti. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata člana občinskega sveta 

v Odboru za družbene dejavnosti. 
 
 
K točki 3: Seznanitev s Poročilom o pregledu Zaključnega računa Proračuna Občine Žužemberk za 
leto 2008 
Občinski svet je poročilo prejel z gradivom. Mag. Jelka Mrvar je imela vprašanje glede pomanjkljivosti, 
ki jih je odkrila Revizijska družba Dinamic d.o.o. G. Vlado Kostevc je pojasnil, da gre predvsem za 
manjše napake, trenutno pa ne more podati točnega odgovora, vendar ga bo posredoval. 
 
Župan g. Škufca je podal ugotovitev, da se je Občinski svet seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o 
pregledu Zaključnega računa Proračuna Občine Žužemberk za leto 2008. 
 
K točki 4: Obravnava in sprejem Odloka o Zaključnem računu Proračuna Občine Žužemberk za 
leto 2008 
Župan je pojasnil, da so sprejem odloka obravnavali vsi odbori. Besedo je dal predsednikom odborov. 
Predsednik Odbora za družbe dejavnosti, g. Jože Pečjak je predlagal potrditev odloka. Enako potrditev sta 
podala tudi predstavnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in 
finance g. Marko Zajec in predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jože Papež. 
Predlog odloka je bil sprejet že na prejšnji seji. 



Župan je podal na glasovanje Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008. 
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je glasovalo za, 1 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008. 

 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu amortizacije za leto 2008 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jože Papež je povedal, da so na odboru 
zaprosili za prisotnost g. Jakija, predstavnika Komunale Novo mesto d.o.o., ker želijo dodatna pojasnila. 
Ker g. Jaki ni bil vabljen, je predlagal, da se točka umakne iz dnevnega reda. 
 
Župan je podal na glasovanje umik točke iz dnevnega reda. Glasovalo je 14 članov, vseh 14 članov je 
glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel umik točke iz dnevnega reda. 
 
 
K točki 6: Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2008 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede poročila Nadzornega odbora 
in opozoril na kršitve zakona pri prodaji stare podružnične šole na Dvoru. Odgovore mu je podal g. Vlado 
Kostevc, kateri je poudaril, da so vsi postopki potekali zakonito. Odgovarjal mu je tudi župan. 
Glede nepravilnosti pri pogodbah je imel vprašanja tudi mag. Jože Jenkole. Župan je povedal, da je zato 
Nadzorni odbor, da odkriva napake in na njih opozarja. 
G. Milan Ivkovič je menil, da je ravno Nadzorni odbor tisti, ki mora voditi postopke. 
Mag. Jelko Mrvar je zanimalo, zakaj ostali ponudniki niso bili obveščeni o izbranem ponudniku. Nekaj 
besed je o tem povedal g. Martin Grčar, ki je pojasnil, da lahko pri tolikšni količini dokumentacije pride 
do kakšne manjše napake. 
G. Jože Papež je pohvalil poročilo Nadzornega odbora. 
 
Župan g. Škufca je podal ugotovitev, da se je Občinski svet seznanil s Poročilom o delu Nadzornega 
odbora v letu 2008 
 
 
K točki 7: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – 
rebalans 
Župan je predlagal, da se sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – rebalans 
obravnava po hitrem postopku in predlog dal na glasovanje. Glasovalo je 14 članov, 9 jih je bilo za, 3 so 
bili proti in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel odločitev, da se Odlok o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – 
rebalans, sprejema po hitrem postopku. 
 
Župan je pojasnil, da so bili s to točko seznanjeni tudi vsi odbori. Besedo je dal predsedniku Odbora za 
družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku, ki je predlagal sprejem odloka, z njim se je strinjal tudi 
predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, g. Jože Papež. predstavnik Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizme, proračun, davčno politiko in finance g. Marko Zajec pa je povedal, da 
se na odboru niso mogli odločiti (1 za, 1 proti, 1 vzdržan). 
G. Jožeta Iskro je zanimalo asfaltiranje ceste skozi Srednji Lipovec in podal amandma za prerazporeditev 
sredstev. Opozoril je tudi na stvari, ki so bile obljubljene, da se bojo upoštevale pri sestavi rebalansa in na 
asfaltiranje ceste Brezova Reber – Prečna. 
G. Jože Zupančič je imel vprašanje glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
G. Jože Pečjak je predlagal, da se denar namenjen vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ne 
vrača tistim, ki so dobili odškodnino za zemljišča.  
Župan je pojasnil, da se bojo vračila letos izpeljala in da se ta zadeva že odvija.  



Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, če se bo občina morala v namen vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje zadolževati.  
Župan je zatrdil, da ne, do zadolževanja bo prišlo pri večjih investicijah. 
Ga. Marija Breceljnik je predlagala prerazporeditev sredstev namenjenih OŠ Prevole, saj je menila, da je 
bolj potrebna zamenjava oken, kot ureditev garaže. Župan se je strinjal s predlogom.  
Tudi mag. Jelka Mrvar je predlagala prerazporeditev sredstev namenjenih OŠ Žužemberk, saj je prenova 
strehe na podružnični šoli Ajdovec nujno potrebna. Tudi tokrat se je župan strinjal s predlogom. 
G. Jožeta Zupančiča so zanimala sredstva namenjena Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, sredstva 
so se mu zdela previsoka. Povprašal je glede sredstev namenjenih javni razsvetljavi v Stranski vasi. 
Zanimala so ga sredstva namenjena za kanalizacijo, cesta do Sejmišča in kanalizacija skozi Prapreče. 
Zanimalo ga je tudi, zakaj je prišlo, do povišanja sredstev pri prostorskem načrtu, sredstva namenjena 
Komunali Novo mesto in odplačevanju dolgov ter sredstva namenjena za prevoze otrok. 
Župan je pojasnil, da je prišlo do prerazporeditve sredstev.  
Župan je predlagal sprejem amandmaja g. Jožeta Iskre, za prerazporeditev sredstev. G. Jože Papež je 
predlagal, da se amandma g. Iskre upošteva pri naslednjem rebalansu. G. Jože Iskra se je s predlogom 
strinjal in je umaknil predlog amandmaja. 
 
Župan je podal na glasovanje predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – 
rebalans. Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel 

predlog odloka 
o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – rebalans. 

 
 
Župan je predlagal sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – rebalans. 
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za in 2 vzdržana. 
 
Občinski svet je sprejel  
 

ODLOK 
o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2009 – rebalans. 

 
 
K točki 8: Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2008 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g. Dušan Papež je povedal, 
da je bilo prejetih kar nekaj predlogov. Komisija je sprejela sklep, ki ga podaja občinskemu svetu v 
glasovanje. G. Jože Papež je predlagal, da se v prihodnje priznanja podeljujejo v manjšem obsegu, z njim 
se je strinjal tudi g. Marko Zajec. Ga. Marija Ban je kot članica komisije povedala, da so se o tem 
pogovarjali tudi na seji komisije. Tudi člani komisije so se strinjali, da se obseg podeljevanja občinskih 
priznanj skrči. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2008. 
Glasovalo je 14 članov, 12 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o podelitvi priznanj Občine Žužemberk za leto 2008. 

 
 
K točki 9: Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju odgovornega urednika in članov 
uredniškega odbora glasila Občine Žužemberk 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g. Dušan Papež je pojasnil, 
da je bilo kar nekaj predlogov različnih predlagateljev. Komisija je pripravila sklep katerega predlaga 
občinskemu svetu, da ga sprejme. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je povedal, da predlaganega sklepa ne bo podprl, saj 
ima do sedaj slabe izkušnje s predlaganim odgovornim urednikom. G. Dušan Papež je razložil, kako so se 



lotili izbiranja urednika in članov uredniškega odbora. G. Marjan Romih, g. Milan Ivkovič in ga. Marija 
Ban so pohvalili glasilo ter pojasnili, da ga občani radi berejo. Mag. Jelka Mrvar je poudarila, da so vsi, 
tudi zunanji pisci dobrodošli.  
 
Župan je podal na glasovanje sklep o imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbora 
glasila Občine Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 11 jih je bilo za, 2 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbora 

glasila Občine Žužemberk. 
 
 
K točki 10: Obravnava in sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtju dodatnega 
oddelka v vrtcu pri OŠ Prevole in Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja oddelkov vrtca 
pri OŠ Žužemberk v Žužemberku in na Dvoru 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Ta je predlagal 
sprejem predlaganega sklepa. Župan je podal točko v razpravo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtju dodatnega oddelka 
v vrtcu pri OŠ Prevole. Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o izdanem soglasju k podaljšanju odprtju dodatnega oddelka v vrtcu 

pri OŠ Prevole. 
 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja oddelkov vrtca pri 
OŠ Žužemberk v Žužemberku in na Dvoru. Glasovalo je 14 članov, 13 jih je bilo za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o izdanem soglasju k podaljšanju odprtja oddelkov vrtca 

pri OŠ Žužemberk v Žužemberku in na Dvoru. 
 
 
K točki 11: Obravnava in sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ 
Prevole in Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Pečjaku. Povedal, je da so se 
člani odbora odločili, da se dodatni obseg zaposlenih sofinancira delno, in sicer vozače 50 %, preostalo pa 
naj bi plačevala šola iz lastnih virov. Prosil je tudi za potrditev predloga, da šole obvestijo občino glede 
porabe večjih finančnih sredstev namenjene šolstvu. 
Ga. Marija Breceljnik je menila, da to ni mogoče in pojasnila stanje glede vozačev. Pojasnila je, da šola 
nima toliko sredstev, da bi lahko pokrila stroške za dodatno zaposlovanje. Z njo se je strinjala tudi mag. 
Jelka Mrvar. Mag. Jožeta Jenkoleta je zanimalo, koliko delavnih ur opravijo zaposleni učitelji na šoli. 
G. Jože Papež je predlagal, da bi lahko hišniki opravili več vzdrževalnih del, tako ne bi bili potrebni 
zunanji izvajalci, ki so predragi. 
Mag. Jelka Mrvar je pojasnila, da je potrebno zaradi novega odprtja oddelka zaposliti novi kader. 
 
G. Milan Ivkovič je predlagal 5 minutni odmor. Župan se je strinjal s predlogom in ob 22.00 odredil 5 
minutni odmor. 
 
Po nadaljevanju so v razpravi v zvezi z izračuni povečanj sodelovali mag. Jenkole, ga. Breveljnik in ga. 
Klemen.  
G. Milan Ivkovič je nato podal predlog, da občina sofinancira vozače v višini 50 %, ostalo pa 25 %.  
 



Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ 
Prevole in Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk, po predlogu 
predsednika odbora. Sofinanciranje varstva vozačev v višini 50 %, ostalo pa financira šola sama. 
Glasovalo je 14 članov, 1 je bil za, 9 proti in 4 vzdržani. 
 
Občinski svet ni sprejel predlaganega sklepa. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ 
Prevole in Sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk, po predlogu g. 
Milana Ivkoviča. Sofinanciranje varstva vozačev v višini 50 %, ostalo pa v višini 25 %. Glasovalo je 14 
članov, 5 jih je glasovalo za, 5 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet ni sprejel predlaganega sklepa. 
 
Župan je zaradi nujnosti obravnave obravnavo prestavil na naslednjo sejo občinskega svata. Po potrebi bo 
lahko sklicana tudi izredna seja. 
 
 
K točki 12: Obravnava in sprejem Sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delavnih mest v 
vrtcu pri OŠ Prevole in Sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri 
OŠ Žužemberk 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Pečjak je predlagal, da se sklep sprejme. Župan je 
podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delavnih mest v 
vrtcu pri OŠ Prevole in Sklepa o predlogu organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Žužemberk. Glasovalo je 14 članov, 13 jih je glasovalo za in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o predlogu organizacije in sistemizacije delavnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole in 

 
SKLEP 

 o predlogu organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Žužemberk. 
 
 
K točki 13: Obravnava in sprejem sklepa o dodelitvi novih ekonomskih cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Žužemberk 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Jože Pečjak je predlagal, da se predlogu ne ugodi. 
Župan je podal točko v razpravo. Mag. Jelka Mrvar je izrazila nestrinjanje s predlogom, ker se stroški 
višajo. Predlagala je primerjavo cen z ostalimi občinami. Zaradi nepopolnih podatkov je g. Marjan Romih 
predlagal prestavitev točke na naslednjo sejo, dokler se zadeva ne razčisti.  
 
Župan je točko prestavil na naslednjo sejo občinskega svata in s tem so se strinjali tudi člani občinskega 
vseta. Po potrebi bo sklicana izredna seja. 
 
 
K točki 14: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Župan je člane občinskega sveta seznanil, da bo v občinskem glasilu objavljen seznam upravičencev 
vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje in seznanil z nadaljnjimi postopki. 
 
G. Jože Pečjak je podal predlog, da se razišče, kdo je v preteklosti dobil odškodnino za gradnjo javnega 
telekomunikacijskega omrežja, da ta potem ni upravičen do vračila sredstev.  
G. Marjana Romiha je zanimala obnova Dvorskega lesenega mostu. 
G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede prevozov, sestavi članov občinskega sveta in njihovo zastopanje 
političnih strank. Opozoril je, da je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
zahtevala spremembo poslovnika in statuta občine, v zvezi z odstopom člana sveta. Vprašanje je imel tudi 



na področju vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Župan je podal pojasnila glede javnega 
razpisa za prevoze, katerega vodi zunanji izvajalec, glede članov v občinskem svetu in poslovnika občine. 
G. Jožeta Iskro je zanimalo naročilo projekta za cesto Brezova Reber – Prečna, zapisniki zborov krajanov 
in oprostitev plačila davka DDV za občino. G. Vlado Kostevc je predlagal, da bi se objavili 
magnetogrami zborov krajanov na spletni strani občine in pojasnil kakšni so postopki za poračun DDV, v 
končnem je DDV plačan, vendar s strani uporabnika. 
Mag. Mrvar je podala še obvestilo o zaključku šolskega leta in šolskem uspehu. 
  
 
K točki 15: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Župan se je zahvalil vsem navzočim za udeležbo in zaželel lep večer še naprej. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.50 uri . 
 
 
Žužemberk, 29. 6. 2009 
 
 
Zapisnikarica   Direktor občinske uprave   Župan 
Tanja Hrovat l.r.         Vlado Kostevc l.r.          Franc Škufca l.r. 
 
 


