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ZAPISNIK
1. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 6.
decembra 2018, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Liljana Bošnjak
2. Martin Cvetko
3. Marko Čuden
4. Milan Hosta
5. Breda Jesenko
6. Gorazd Kovačič
7. Patricija Kozin
8. Mateja Lekan-Štrukelj
9. Janez Marinčič

10. Saša Oblak
11. Aleš Ogrič
12. Eva Plešnar
13. Polonca Raušl
14. Miran Repar
15. Primož Rihtar
16. Jernej Rogelj
17. Miha Rus
18. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Nadja Podobnik Oblak – Predsednica Občinske volilne komisije
3. Mihael Žgajnar – urednik Barjanskega lista
4. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta
Metod Ropret – župan
Vse prisotne je lepo pozdravil na prvi seji v novi sestavi, od prejšnjega mandata je tukaj deset
novih članov, nekateri se ponovno vračajo. Prepričan je, da jim bo šlo delo dobro od rok.
Ugotavlja, da ni bilo nobenega opravičila in so prisotni prav vsi. Smo absolutno sklepčni in
lahko sejo nemoteno nadaljujemo. Besedo je predal Bredi Jesenko. Dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev župana;
3. Imenovanje mandatne komisije;
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta;
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

AD 2
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev župana
Breda Jesenko – svetnica

Pozvala je gospo Nadjo Podobnik Oblak – predsednico Občinske volilne komisije, da poda
poročilo.
Nadja Podobnik Oblak – Predsednica Občinske volilne komisije
Volitve so potekale 18.11.2018. Podrobnejših obrazložitev za posamezne kandidate in liste ne
bi brala, saj so v poročilu, ki so ga vsi svetniki prejeli v gradivu. Povzela bi nekaj osnovnih
statističnih podatkov. Volilnih upravičencev je bilo 9.694, kar je za približno 4 % več, kot
pred štirimi leti. Volilo je 3.662 oseb, to so podatki za volitve župana in se približno ujemajo
z volitvami za Občinski svet in Krajevne skupnosti. Volilna udeležba je bila 37,38 %, kar je
več kot pred štirimi leti, ko je bila udeležba približno 31 %. Neveljavnih glasovnic za župana
je bilo 286, ti podatki se malo razlikujejo pri volitvah za Občinski svet in Krajevne skupnosti,
kar je 7,81 % in je manj kot pred štirimi leti, ko je bilo takih 9 % glasovnic. Občinska volilna
komisija je bila sestavljena iz nekaj novih in nekaj starih članov, ki so že sodelovali pri
volitvah. Kot predsednica lahko pove, da je delo potekalo nemoteno, izredno konstruktivno in
brez posebnosti. Na Občinsko volilno komisijo ni bila vložena nobena pritožba, tudi ne na
rezultate in razdelitev mandatov. Volitve so potekale za župana, za Občinski svet in Krajevne
skupnosti Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – Plešivica, Podpeč – Preserje in
Rakitna. V medijih je zelo aktualna tema neveljavnih glasovnic. V naši občini je velika večina
neveljavnih glasovnic za župana predstavljalo neizpolnjene glasovnice, ne toliko da bi bilo
karkoli posebnega dopisano, čeprav se je našlo tudi nekaj takih. Na ravni Občinskega sveta so
bile glasovnice predvsem neveljavne zato, ker je bilo obkroženih več list, kot je bilo v
navodilih. To je bila tudi glavna težava pri volitvah v Krajevne skupnosti, kjer so nekateri
obkrožili več kandidatov od tega, kolikor je bilo navedeno v navodilih. Takšne glasovnice so
neveljavne. Glasovnice so šteli volilni odbori, ki so jih prinesli na volilno komisijo, kjer so
vse neveljavne glasovnice še enkrat pregledali in jih ocenili kot skupina in premestili med
veljavne glasove, če je bilo to utemeljeno. Občinskemu svetu želi veliko uspešnih projektov,
da bi bila debata konstruktivna in produktivna. Ne dvomi, da imajo svetniki v mislih, da
delajo za nas vse in želijo delati dobro. Tudi županu čestita ob izvolitvi, ne dvomi, da bo svoje
delo dobro opravljal še naprej.
Metod Ropret – župan
V imenu vseh nas se je Občinski volilni komisiji zahvalil za opravljeno delo, ki je potekalo
nemoteno, brez težav in izjemno strokovno. Kako zelo je to pomembno vidimo v tem drugem
krogu in ob vseh zapletih, ki se pojavljajo po Sloveniji. Nam je to bilo prizaneseno.
Breda Jesenko – svetnica
Na glasovanje je dala:
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:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Imenovanje mandatne komisije
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Metod Ropret – župan
Imenovati moramo tričlansko mandatno komisijo, ki v nadaljevanju predlaga v potrditev
mandate. Predlog je bil pripravljen na podali medsebojnega usklajevanja in je naveden v
gradivu. Na glasovanje je dal:
SKLEP 2:
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
- Janez Marinčič, Žabnica 11, 1357 Notranje Gorice
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta
Metod Ropret – župan
Besedo je predal Marku Čudnu.
Marko Čuden – svetnik
Meni, da je bilo poročilo Občinske volilne komisije nazorno, rezultati so znani. Zato predlaga,
da se sprejme:
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mandat naslednjim članom Občinskega sveta:
BOŠNJAK LILJANA
CVETKO MARTIN
ČUDEN MARKO
HOSTA MILAN
JESENKO BREDA
KOVAČIČ GORAZD
KOZIN PATRICIJA
LEKAN-ŠTRUKELJ MATEJA
MARINČIČ JANEZ
OBLAK SAŠA
OGRIČ ALEŠ
PLEŠNAR EVA
RAUŠL POLONCA
REPAR MIRAN
RIHTAR PRIMOŽ
ROGELJ JERNEJ
RUS MIHA
ZALETEL KLEMEN
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Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Breda Jesenko – svetnica
Besedo je predala Marku Čudnu.
Marko Čuden – svetnik
Enak postopek moramo opraviti tudi ob izvolitvi župana gospoda Metoda Ropreta.
Breda Jesenko – svetnica
Na glasovanje je dala:
SKLEP 4:
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da je bil na lokalnih volitvah, dne 18.11.2018,
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
V skladu s statutom in poslovnikom na prvi seji Občinskega sveta v novi sestavi imenujemo
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Glede na predhodna usklajevanja je
pred nami predlog, ki ga je dal na glasovanje:
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,
- Janez Marinčič, Žabnica 11, 1357 Notranje Gorice,
- Miha Rus, Podpeška cesta 71 G, 1351 Brezovica,
- Gorazd Kovačič, Rakitna 112 C, 1352 Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Metod Ropret – župan
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S tem je prva seja zaključena. Iskrene čestitke vsem za pridobljene mandate in zaupanje. Pred
nami je mandat, ki ne bo nič manj zahteven, kot so bili dosedanji. Potrebno bo sprejeti kar
nekaj pomembnih, morda tudi ključnih odločitev, ki so pomembne za razvoj občine. Sprejeti
bo treba razvojne in programske dokumente, proračune, rebalanse in podobne stvari. To
znamo in zmoremo, v okviru občinske uprave se bomo potrudili, da bomo pripravili gradiva,
kot jih svetniki pričakujejo, da bomo sledili razvoju občine. Jutri je v OŠ Brezovica
Dobrodelni bazar, zaželeno je, da se ga tudi svetniki udeležijo. Sredstva pridobljena s prodajo
in donacijami gredo v naš Dobrodelni sklad, iz katerega se podeljujejo štipendije ali enkratne
denarne pomoči. Včasih smo imeli kar nekaj težav z udeležbo svetnikov na različnih
prireditvah, praznovanjih in podobno. Vse prosi, da ob nastopu mandata namenijo čas tudi
takšnim protokolarnim dogodkom. Jasno je, da vedno vsi ne moremo, včasih so tudi ure
nekoliko neobičajne. Kadar ima kdo priložnost, vse poziva, da se teh prireditev udeležujejo. S
tem vsi skupaj dajemo svojim občanom neko pozitivno sporočilo, da naloge in funkcije
jemljemo resno.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 19:30 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.
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