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       Z A P I S N I K                         
 
1. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  sredo, 22. 
oktobra 2014 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Katja Avanzo 
2. Liljana Bošnjak 
3. Martin Cvetko 
4. Marko Čuden 
5. Igor Gabriel 
6. Breda Jesenko 
7. Tomaž Kermavner 
8. Gorazd Kovačič 
9. Aleš Ogrič 

10. Miran Repar 
11. Damjan Rus 
12. Veronika Susman  
13. Urša Šebenik 
14. Klemen Velkavrh 
15. Marija Veršič 
16. Nejc Vesel 
17. Katarina Volkar 
18. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
3. Anton Košir – Predsednik Občinske volilne komisije 
4. Boris Malovrh – Predsednik KS Brezovica 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave 
– Nataša Smrekar 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta 
 
Metod Ropret – župan 
Za njim in za kar nekaj svetnikov sta že dva mandata. V tem mandatu je kar 10 novih 
svetnikov, od tega eden, ki se po nekaj letih vrača. Prepričan je, da bomo delo občinskega 
sveta nadaljevali uspešno, tako kot je to potekalo v preteklosti. Naloga svetnika je izjemno 
odgovorna. Večina zadev, ki prihajajo na občinski svet, je pripravljenih in usklajenih že na 
odborih. Skozi odbor se implementirajo ideje, ki jih dobivamo na terenu in se zdijo smiselne 
in smotrne. Vsak čas bo pred nami dokument, ki najbolj odločujoče determinira naše 
delovanje. Še pred novim letom nas čakajo ta in še tri seje. Naša naloga je, da sprejmemo 
proračun za prihodnje leto. Ne moremo si privoščiti, da bi v novo leto šli brez sprejetega 
proračuna, ki ga potrebujemo za nemoteno nadaljevanje investicij. Časa je še dovolj, da se 
glede proračunskih postavk uskladimo. Ker vsega ne moremo napovedati, je stalna praksa, da 
se enkrat med letom naredi rebalans in proračun uskladimo z dejanskim stanjem. Sprejemanje 
proračuna za dve leti se je izkazalo za dobro. Daljše obdobje ne bi bilo smiselno, krajše pa 
prinaša zaplete ob sprejemanju proračuna ter posledično lahko težave pri financiranju 
investicij. Po seji bomo opravili skupinsko fotografiranje ter za potrebe člankov v glasilu še 
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posamično fotografiranje. Kdaj se med mandatom zgodi, da potrebujemo kakšno sliko, seveda 
z dovoljenjem. Pri točkah dnevnega reda potekajo razprave – po poslovniku so lahko dolge 
sedem minut. Ne gledamo na sekunde, se pa pričakuje, da znotraj sedmih minut vsak pove kar 
želi. Če v razpravi kdo ni bil dobro razumljen ali je bil v nadaljevanju izzvan, ima vsak 
možnost replike. Replike so dolge eno minuto. Običajno na sejah najprej preverimo 
sklepčnost, danes je absolutna, prisotni so vsi svetniki. Nato potrdimo dnevni red ter zapisnik 
prejšnje seje. Danes dnevnega reda ne bomo potrjevali, ker ga za prvo sejo predvideva 
poslovnik. Pri današnjih točkah ni posebnih razprav. Točke so namenjene zgolj konstituiranju 
občinskega sveta. Po koncu seje bi namenil nekaj besed gradnji kanalizacije, da bodo svetniki 
lahko odgovarjali na morebitna vprašanja občanov. Ugotavlja, da je prisotnih vseh 18 
svetnikov. Občinski svet je absolutno sklepčen in lahko nadaljujemo z delom.  
 

AD 2 
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev župana 
 
Anton Košir – Predsednik Občinske volilne komisije 
Podal je poročilo o izidu volitev za župana ter volitev v Občinski svet. Volitve so potekale 
5.10.2014. Za župana Občine Brezovica je bil izvoljen Metod Ropret. V volilni imenik je 
vpisanih 9.291 volivcev. Oddanih je bilo 2.918 glasov, od tega 266 neveljavnih. Končna 
razdelitev mandatov v Občinski svet, ki upošteva izid žrebanja je naslednja: Lista mladih in 
zelenih Občine Brezovica – 4 mandate, SLS – Slovenska ljudska stranka – 1 mandat, Lista za 
Rakitno – 1 mandat, Neodvisna lista za Občino Brezovica – 1 mandat,  NSI – Nova Slovenija, 
krščanski demokrati – 1 mandat, SDS – Slovenska demokratska stranka – 3 mandate, SD – 
Socialni demokrati – 1 mandat, SMC – Stranka Mira Cerarja – 4 mandate, DESUS – 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – 2 mandata. Skupaj je 18 mandatov, za 18 
mandat je bilo opravljeno žrebanje. Svetnikom želi vsaj tako uspešno delo, kot ga je imel 
prejšnji občinski svet.  
 
Metod Ropret – župan 
Ob poročilu ni predvidena razprava. Poročilo je potrebno potrditi. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 1: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o 
izidu volitev v Občinski svet in volitev župana. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Imenovanje mandatne komisije 
 
Metod Ropret – župan 
Za nadaljevanje današnje seje je potrebno imenovati posebno tričlansko komisijo, ki jo bomo 
izbrali izmed svetnikov. V mandatno komisijo so predlagani svetniki Marko Čuden, Martin 
Cvetko ter Igor Gabriel. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 2: 
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mandatno komisijo v naslednji sestavi: 
- Marko Čuden, Podpeška cesta 279, 1357 Notranje Gorice 
- Martin Cvetko, Mavsarjeva cesta 26, 1357 Notranje Gorice 
- Igor Gabriel, Jezero 1 G, 1352 Preserje 

 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 4 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta 
 
Metod Ropret – župan 
Predvideva, da ima komisija izbranega predstavnika, ki bo poročal – to je Marko Čuden.  
 
Marko Čuden – svetnik 
Zahvaljuje se za zaupanje. Poročilo se praktično ne razlikuje od ugotovitve Občinske volilne 
komisije. V potrditev je predlagal spodaj naveden sklep. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 3: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mandat naslednjim članom Občinskega sveta: 
 
AVANZO KATJA 
BOŠNJAK LILJANA 
CVETKO MARTIN 
ČUDEN MARKO 
GABRIEL IGOR 
JESENKO BREDA 
KERMAVNER TOMAŽ 
KOVAČIČ GORAZD 
OGRIČ ALEŠ 
REPAR MIRAN 
RUS DAMJAN 
SUSMAN VERONIKA 
ŠEBENIK URŠA 
VELKAVRH KLEMEN 
VERŠIČ MARIJA 
VESEL NEJC 
VOLKAR KATARINA 
ZALETEL KLEMEN 

 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 
Marko Čuden – svetnik 
Postopek je identičen, kot za potrditev mandata svetnikov. V potrditev je predlagal spodaj 
naveden sklep. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 4: 
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da je bil na lokalnih volitvah, dne 5.10.2014, 
za župana Občine Brezovica izvoljen Metod Ropret, Podsvetija 1, 1351 Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Metod Ropret – župan 
Običajno seje ne potekajo tako hitro. Pri točki pobude in vprašanja se zadržimo več časa, 
točke v nadaljevanju pa potekajo kakor kdaj. Dnevni redi obsegajo od 10 do 15 točk. Seje 
običajno trajajo več kot dve uri, zato je potreben odmor. Po odmoru traja seja po navadi še 
uro ali dve. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prva, ki jo moramo 
ustanoviti že danes. Naloga komisije je, da oblikuje odbore. To ni naloga samo komisije, 
temveč vseh svetnikov. V skladu z razpoložljivimi mesti v odborih se bo uskladilo želje ter 
možnosti, ki so bile pridobljene glede na volilne rezultate. Delo bo komisija morala opraviti 
do naslednje seje občinskega sveta. Komisija je bila usklajena, imenovana bo na podlagi 
volilnih rezultatov. Dolgoletna praksa je, da v komisiji sedijo predstavniki strank po vrstnem 
redu na volitvah. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 5: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v naslednji sestavi: 

- Marko Čuden, Podpeška cesta 279, 1357 Notranje Gorice, 
- Martin Cvetko, Mavsarjeva cesta 26, 1357 Notranje Gorice, 
- Igor Gabriel, Jezero 1 G, 1352 Preserje, 
- Breda Jesenko, Jezero 87, 1352 Preserje, 
- Miha Rus, Podpeška cesta 71 G, 1351 Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 19:40 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 1. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


