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ZAPISNIK
1. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v torek, 28.
novembra 2006 ob 19. uri v sejni sobi Občine Brezovica.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Marko Čuden
2. Danica Filipič
3. Igor Gabriel
4. Marko Goršič
5. Mojca Hren
6. Slavko Jesih
7. Tomaž Kermavner
8. Janez Kolar
9. Matija Kovačič

10. Peter Kraljič
11. Marija (Marjana) Plešnar Pirc
12. Karmen Pograjec Rus
13. Janko Prebil
14. Polonca Raušl
15. Damjan Rus
16. Anton Slana
17. Nataša Smrekar
18. Gregor Šebenik

OSTALI PRISOTNI:
1. Drago Stanovnik – župan Občine Brezovica (do seje)
2. Metod Ropret – župan Občine Brezovica (od seje naprej)
3. Predstavniki občinske uprave:
– Viktor Poličnik – direktor občinske uprave
– Matej Černetič – svetovalec za družbene dejavnosti

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
Župan Drago Stanovnik je pozdravil vse navzoče, čestital novoizvoljenemu županu in vsem
novoizvoljenim svetnikom ter ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Navzoče svetnike je
pozval k predlogom za tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev o izvolitvi župana.
Peter Kraljič – svetnik
Za enega od članov je predlagal Antona Slano.
Marko Čuden – svetnik
Za enega od članov je predlagal Marka Goršiča.
Za tretjo članico je skupina svetnikov predlagala Natašo Smrekar.
Ker ni bilo drugih predlogov ali pripomb, je dal župan Drago Stanovnik na glasovanje
naslednji

SKLEP 1:
Svet Občine Brezovica imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi: Anton Slana, Marko Goršič,
Nataša Smrekar.
Izid glasovanja:
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Župan Drago Stanovnik je predlagal pet minut odmora, da se komisija pripravi na naslednjo
točko.

AD 2
Poročilo tričlanske komisije in predlogi za potrditev mandatov članov občinskega sveta
in za ugotovitev končnega izida glasovanja za župana Občine Brezovica
Marko Goršič – svetnik
V imenu komisije je povedal ugotovitev, da so vsi občinski svetniki in župan nesporno
izvoljeni, pritožb ni bilo. Vsi mandati so veljavni.
Župan Drago Stanovnik se je zahvalil komisiji in dal na glasovanje naslednji
SKLEP 2:
Svet Občine Brezovica potrjuje mandate naslednjih članov občinskega sveta: Marko
Čuden, Danica Filipič, Igor Gabriel, Marko Goršič, Mojca Hren, Slavko Jesih, Tomaž
Kermavner, Janez Kolar, Matija Kovačič, Peter Kraljič, Marija (Marjana) Plešnar Pirc,
Karmen Pograjec Rus, Janko Prebil, Polonca Raušl, Damjan Rus, Anton Slana, Nataša
Smrekar, Gregor Šebenik.
Izid glasovanja:
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Peter Kraljič – svetnik
Izrazil je proceduralno pripombo; poslovnik določa, da mora biti na vsaki seji občinskega
sveta tudi točka dnevnega reda 'Pobude in vprašanja'. Predlagal je, da se ustrezno dopolni
dnevni red.
Župan Drago Stanovnik je odgovoril, da gre sicer za konstitutivno sejo, ampak točko se
vseeno lahko doda; na glasovanje je dal naslednji
SKLEP:
Dnevni red seje se dopolni s peto točko: Pobude in vprašanja.
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Izid glasovanja:
ZA
17
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Predaja županske funkcije dosedanjega župana novemu županu
Dosedanji župan Drago Stanovnik je predal novemu županu Metodu Ropretu župansko verigo
in mu s tem tudi simbolično predal funkcijo. Obenem mu je zaželel, da bi Občino vodil tako
uspešno, kot so jo vodili do sedaj.
Župan Metod Ropret se je najprej zahvalil in tudi sam čestital vsem izvoljenim svetnikom.
Poudaril pa je tudi odgovornost, ki izhaja iz teh mandatov. Upa, da bo uspel delovati v merilih
in kriterijih, kot se to od njega pričakuje. Upa tudi, da bo uspel člane sveta zmotivirati,
zainteresirati in predvsem poenotiti, da bodo vsi delovali v korist občine. Izključiti je
potrebno vsakršne interese, ki bi lahko moteče vplivali na delovanje sveta ali uprave. Potrudil
se bo delovati vestno in popolnoma odgovorno, v skladu s pravnim redom RS in Občine
Brezovica. Trudil se bo izpolnjevati želje vseh občank in občanov, tudi svetnikov. Je mnenja,
da bo prihajajoči mandat precej zahteven, da bo treba premakniti veliko zadev, tudi tam, kjer
to ni odvisno samo od Občine. Računa, da bo s skupnimi močmi uspelo.

AD 4
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan Metod Ropret je podal svoj predlog za komisijo. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje naslednji
SKLEP 3:
Svet Občine Brezovica imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z naslednjimi člani: Igor Gabriel, Anton Slana, Marko Goršič, Gregor Šebenik, Janko
Prebil.
Izid glasovanja:
ZA
8
PROTI
9
Sklep ni bil sprejet.
Peter Kraljič – svetnik
Za člane komisije je predlagal Igorja Gabriela, Slavka Jesiha, Petra Kraljiča, za dva pa je
prepustil izbiro drugim. Na primer Marko Goršič in Gregor Šebenik.
Župan je dal na glasovanje naslednji
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SKLEP 4:
Svet Občine Brezovica imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z naslednjimi člani: Igor Gabriel, Slavko Jesih, Peter Kraljič, Marko Goršič, Gregor
Šebenik.
Izid glasovanja:
ZA
17
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Pobude in vprašanja
Peter Kraljič – svetnik
Vprašal je prejšnjega župana oz. direktorja, zakaj se je kršil 14. člen statuta in se je sejo
sklicalo tako pozno; morala bi biti najkasneje 10 dni po izvolitvi župana.
Drago Stanovnik
Odgovoril je, da bi se lahko sejo sklicalo najhitreje za petek, vendar sta se z novim županom
dogovorila, da petek ni najprimernejši za sejo in določila sejo na ta dan. V mnogih občinah je
bila seja tako pozno oz. seje še niso imeli. Dodal je, da je imel novi župan že takoj po volitvah
prost dostop do uprave.
Janez Kolar – svetnik
Izrazil je opozorilo novemu županu, ki je dejal, da bo spoštoval pravni red. Upa, da je bilo to
zadnje dejanje prejšnjega župana, saj ni bilo pošteno.
Gregor Šebenik – svetnik
Opozoril je na osmi člen poslovnika, ki določa, da prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče
župan 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat.
Drago Stanovnik
Dodal je, da mu mandat poteče šele čez en mesec.
Peter Kraljič – svetnik
Odgovoril je, da je Statut nadrejen poslovniku; vseeno je mnenja, da ni bilo večje škode.
Župan Metod Ropret se je opravičil, da je prišlo do te napake in dodal, da bo naslednja,
delovna seja zelo kmalu, s čimer se bo lahko nadomestilo zamujeno.
Drago Stanovnik
Povedal je, da so si v vseh treh mandatih prizadevali za varne poti. Pred dvema letoma je v
okviru regije uspelo začrtati mrežo kolesarskih poti, vendar je nato zaradi nasprotovanja
države prišlo do zastoja. Vseeno je uspelo povezati barjanski del in vse šolske okoliše z
varnimi večnamenskimi potmi. Slovesna razglasitev teh poti v šestih občinah Ljubljanskega
barja bo 30. 11. na Pošti Brezovica, kjer bo tudi spominski pečat ob stoletnici rojstva patra
Simona Ašiča, zeliščarja 20. stoletja. Po njem se je poimenovalo te večnamenske poti –
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Ašičeve poti. Poti bodo izhodišče za nadaljnje povezovanje na področju naravne in kulturne
dediščine. Ob tej priložnosti bo na Pošti Brezovica tudi razstava znanih Slovencev na
znamkah.
Peter Kraljič – svetnik
Povedal je, da so na začetku prejšnjega mandata svetniki dobili poslovnik, statut in zakon
skupaj v mapi. Tokrat so na seji sicer dobili statut in poslovnik, vendar meni, da si tudi novi
svet zasluži besedila statuta in poslovnika ter zakona zvezana skupaj npr. s spiralo. Lahko bi
jih dobili že po pošti z gradivom na naslednjo sejo.
Župan Metod Ropret se je strinjal, saj je potrebna opremljenost s tem materialom.
Viktor Poličnik – direktor občinske uprave
Predlagal je, da je naslednja seja sveta 13. decembra.
Peter Kraljič – svetnik
Opozoril je na poslovnik, kjer je za seje zapisano, da so 'praviloma zadnji četrtek v mesecu'.
Župan Metod Ropret je povedal, da za naslednjič velja poslovnik. Če bo pa do naslednje seje
kdo pripravil predlog spremembe poslovnika, se bo predlog obravnavalo.
Ker ni bilo drugih pobud, se je župan vsem zahvalil za prisotnost in zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 19:30.
Zapisal
Matej Černetič

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava seje občinskega sveta je shranjena na kaseti - 1x, ki se hrani na Občini Brezovica.
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