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ZAPISNIK
6. izredne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 22.
aprila 2010 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Marko Čuden (podžupan)
2. Marko Goršič
3. Slavko Jesih
4. Tomaž Kermavner
5. Matija Kovačič
6. Marija (Marjana) Plešnar Pirc

7. Karmen Pograjec Rus
8. Janko Prebil
9. Polonca Raušl
10. Damjan Rus
11. Jožef Selan
12. Anton Slana

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Davorin Pajk – kandidat za direktorja JKP Brezovica
3. Milan Jurejevčič – kandidat za direktorja JKP Brezovica
4. Damjana Zupan – kandidatka za direktorja JKP Brezovica
5. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Zasedba je nekoliko okrnjena, za kakšna opravičila ne ve, morda se bodo ostali svetniki seji
pridružili še kasneje. Zbrani smo zaradi ene točke, ki je zaradi protokola razčlenjena v 8 točk
dnevnega reda. V gradivu so lahko videli, kakšen je koncept seje in kako je predvidena
potrditev novega direktorja JKP Brezovica d.o.o. Želja Komisije za volitve in imenovanja ter
tudi Občinskega sveta je bila, da kandidate podrobneje spoznajo, ker gre za občutljivo temo, o
katero so se veliko pogovarjali in ji v mandatu namenjali veliko časa. Prav je, da se o
kandidatu odločijo skupaj in zato na nek način skupaj prevzamejo odgovornost za delovanje
podjetja v prihodnje. Od 18 svetnikov je prisotnih 12 svetnikov, kar zagotavlja sklepčnost.

AD 2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Zanimalo ga je, če ima kdo na predlagani dnevni red pripombe. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda;

3.
4.
5.
6.
7.

Sklep o zaprtju seje za javnost;
Sklep o prisotnosti javnih uslužbencev občinske uprave Občine Brezovica na seji;
Sklep o določitvi glasovanja;
Sklep o določitvi kvoruma večine;
Predstavitve kandidatov:
a. Davorin Pajk
b. Milan Jurejevčič
c. Damjana Zupan
d. Izidor Bajec
8. Glasovanje o direktorju JKP Brezovica.

Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 3
Sklep o zaprtju seje za javnost
Metod Ropret – župan
Na seji razpolagajo z vrsto podatkov, ki so po Zakonu o varstvu podatkov tajni oziroma so
namenjeni ozkemu krogu ljudi, ki so v posamezni primer vpleteni. Na glasovanje je dal:
SKLEP 27:
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 28. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Brezovica 6. izredno sejo v celoti zapira za javnost.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
*Ker se je seja zaprla za javnost, so v nadaljevanju zapisnika navedeni samo potrjeni sklepi.

AD 4
Sklep o prisotnosti javnih uslužbencev občinske uprave Občine Brezovica na seji
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 28:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da sta na zaprti seji za javnost lahko prisotna
direktor občinske uprave Gregor Šebenik in zapisnikar Gašper Jamnik.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 5
Sklep o določitvi glasovanja
Metod Ropret – župan
Eden od predlaganih članov ni prisoten. Namesto Igorja Gabriela se za člana volilne komisije
predlaga gospoda Kovačiča. Na glasovanje je dal:
SKLEP 29:
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 46. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Brezovica potrjuje tajno glasovanje o direktorju JKP Brezovica. Na podlagi 50.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Brezovica Občinski svet Občine Brezovica
potrjuje tri člansko volilno komisijo v sestavi:
Predsednik: Metod Ropret
Član:

Jožef Selan

Član:

Matija Kovačič

Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Sklep o določitvi kvoruma večine
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 30:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se direktorja JKP Brezovica v prvem krogu
glasovanja izbira na podlagi relativne večine pridobljenih glasov. Glasovanje se ponovi,
če v prvem krogu nihče od kandidatov ne pridobi relativne večine glasov. V drugem
krogu glasovanja, se glasuje o dveh kandidatih, ki sta pridobila največje število glasov v
prvem krogu. V primeru, da sta enako število glasov pridobila dva ali več kandidatov, se
glasovanje ponovi z vsemi temi kandidati. Pri glasovanju v drugem krogu je izbran
kandidat, ki dobi največje število oddanih glasov. V primeru, da so tudi po drugem
krogu glasovanja dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se glasovanje
ponovi največ še enkrat. Če je rezultat tudi po tretjem krogu glasovanja neodločen, se
šteje, da ni bil izbran noben kandidat in se razpis za direktorja JKP Brezovica ponovi.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 7
Predstavitve kandidatov
Potekale so predstavitve kandidatov. Vsak kandidat je imel na voljo približno 15 minut za
osebno predstavitev, nato pa je odgovarjal še na vprašanja svetnikov. Predstavili so se
Davorin Pajk, Milan Jurejevčič ter Damjana Zupan. Gospod Izidor Bajec se predstavitve ni
udeležil.

AD 8
Glasovanje o direktorju JKP Brezovica
Metod Ropret – župan
Izvedel se je prvi krog tajnega glasovanja na način, ki smo ga s sklepom opredelili. Glasovalo
je 12 svetnikov, rezultat pa je naslednji:
A: Davorin Pajk
1 glas
B: Milan Jurejevčič
1 glas
C: Damjana Zupan
10 glasov
Kandidatka pod alinejo C – gospa Damjana Zupan je dobila zadostno število glasov, celo
absolutno večino in lahko nadaljuje mandat direktorice JKP Brezovica.
SKLEP 31:
Občinski svet Občine Brezovica je s tajnim glasovanjem potrdil gospo Damjano Zupan
za direktorico Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Župan se je zahvalil za prisotnost in ob 21:20 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik
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