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OBČINA BREZOVICA 
 

 

Tržaška cesta 390 

1351 Brezovica 

tel: 01 / 360 17 70 

faks: 01 / 360 17 71 

 
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
www.brezovica.si                      

info@brezovica.si 
 

                  

Z A P I S N I K 
 
4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 

15.3.2016 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Brezovica. 

 

Prisotni člani:  Breda Jesenko, Martin Cvetko, Marko Čuden, Nejc Vesel. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 
Prisotni so štirje člani, seja je sklepčna.  

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 3. redne seje  
 

Na zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik 3. redne seje je bil potrjen. 

 

AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 

Predsednica je dala na glasovanje naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta; 

5. Potrditev mandata nadomestnemu članu Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in 

kmetijstvo; 

6. Razno. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  4 

PROTI  0 

Dnevni red je bil sprejet.  

 

AD 4 

Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta 
 

Svetnica Katarina Volkar s 1.4.2016 odstopa kot članica občinskega sveta zaradi selitve v 

drugo občino. Občinska volilna komisija je podala ugotovitveni sklep, da mesto nadomestne 

svetnice pripada Marti Bregar, ki je bila naslednja na kandidatni listi SDS. Marta Bregar je s 

pisno izjavo sprejela mandat svetnice do konca mandata. Namesto Katarine Volkar bo Marta 
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Bregar zasedla tudi mesto v Odboru za družbene dejavnosti in socialno varstvo. Predsednica 

je dala na glasovanje: 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da zaradi odstopa s 

1.4.2016 preneha mandat svetnici Katarini Volkar,  Bukovčeva ulica 16, 1351 Brezovica. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrjuje, da se mandat 

občinskega svetnika za preostanek mandatne dobe s 1.4.2016 podeli Marti Bregar, 

Kamnik pod Krimom 151, 1352 Preserje.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da s 1.4.2016 

Katarini Volkar preneha mandat člana Odbora za družbene dejavnosti in socialno 

varstvo.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrjuje, da se s 1.4.2016 za 

preostanek mandatne dobe za člana Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo 

imenuje Marto Bregar.  
 

Izid glasovanja: 
ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 5 

Potrditev mandata nadomestnemu članu Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in 

kmetijstvo 
 

Predsednica je predlagala v potrditev: 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrjuje odstop člana Odbora 

za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Milana Vidmarja, Podpeška cesta 332, 

Notranje Gorice in namesto njega potrjuje za člana odbora do konca mandata Janeza 

Pristavca, Jezero 74 B, Preserje. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  4 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 6 

Razno 
 

Pod točko ni bilo razprave. 

 

Seja je bila končana ob 18:20. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 
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                         Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

                                                  Breda Jesenko 


