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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 
 
1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 
15.1.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani:  Martin Cvetko, Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Janez Marinčič, Miha Rus. 
Ostali prisotni: Metod Ropret, Gašper Jamnik. 
 
 
AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotnih je vseh pet članov, seja je sklepčna.  
 
 
AD 2 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
3. Imenovanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 
4. Priprava predloga za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta; 
5. Priprava predloga za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica; 
6. Priprava predloga za imenovanje treh članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani 

ustanovitelja ter enega s strani uporabnikov; 
7. Obravnava sklepa o določitvi plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. 

 
Izid glasovanja: 

ZA  5 
PROTI  0 
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
AD 3 
Imenovanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Župan je povedal, da je za predsednika komisije predlagan Miha Rus. Ker ni bilo pripomb in 
razprave, je dal na glasovanje:  
 
SKLEP:  



2 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predsednika imenuje Miho 
Rusa.  
 
Izid glasovanja: 

ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 4 
Priprava predloga za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta 
 
Vodenje seje je prevzel predsednik komisije Miha Rus. Predlogi za odbore so bili predhodno 
usklajeni med strankami in listami v občinskem svetu. Na predlog ni bilo pripomb. 
Predsednik je dal na glasovanje: 
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v 
potrditev odbore v naslednji sestavi: 
 
Finančno, pravno – statutarni odbor: 

- Marko Čuden 
- Mateja Lekan – Štrukelj 
- Breda Jesenko 
- Boris Malovrh 
- Mateja Šuštaršič 
- Daliborka Brčan 
- Gorazd Kovačič 

 
Odbor za komunalo in splošno preventivo: 

- Marko Čuden 
- Matija Stražišar 
- Janez Šuštaršič 
- Patricija Kozin 
- Miran Repar 
- Borut Pirnat 
- Jernej Rogelj 

 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo: 

- Milan Hosta 
- Liljana Bošnjak 
- Polonca Raušl 
- Marjana Pirc Plešnar 
- Tatjana Poplas 
- Eva Plešnar 
- Matevž Vidmar 

 
Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo: 

- Aleš Ogrič 
- Milan Hosta 
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- Janez Pristavec 
- Primož Rihtar 
- Janez Marinčič 
- Jure Bačar 
- Jaka Napotnik 

 
Izid glasovanja: 

ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
Člani komisije so v vednost dobili tudi predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Predlagani člani so: Brajer Renata, Kermavner Tomaž, Krompič Gorazd, 
Peklaj Tanja, Plešnar Pirc Marjana, Reiter Otmar, Stepančič Dean in Stanislav Knap. Člane so 
predlagale organizacije in institucije, ki so usmerjene k preventivi in vzgoji v prometu – šole, 
vrtci, Policija, Medobčinski inšpektorat in redarstvo in JKP Brezovica. Gre za posvetovalno in 
strokovno delovno telo, ki ga imenuje župan.   
 
 
AD 5 
Priprava predloga za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica 
 
Tudi predlog za člane Nadzornega odbora je bil predhodno usklajen. Predsednik je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v 
potrditev Nadzorni odbor v naslednji sestavi: 

- Darko Jurca 
- Lucija Kokelj 
- Gregor Fefer 
- Anže Šuker 
- Mirko Pečarič 

 
Izid glasovanja: 

ZA  5 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
AD 6 
Priprava predloga za imenovanje treh članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani 
ustanovitelja ter enega s strani uporabnikov 
 
Na usklajen predlog ni bilo pripomb, zato je dal predsednik na glasovanje: 
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v 
potrditev Pavla Pirca, Janeza Mikliča, Nejca Vesela in Jožefa Selana za člane 
Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja.  
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AD 7 
Obravnava sklepa o določitvi plačila za poklicno opravljanje funkcije župana 
 
Župan je pojasnil, da se je odločil, da bo opravljal funkcijo župana poklicno, zato prosi za 
izdajo sklepa o določiti plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Višina plače se 
določa na podlagi števila prebivalcev občine. Komisija je v vednost prejela tudi izjavo Marka 
Čudna, ki se je odločil za nadaljevanje opravljanja poklicne funkcije podžupana. Župan je 
podal soglasje k poklicnemu opravljanju funkcije podžupana za Marka Čudna. Ker ni bilo 
pripomb, je predsednik dal na glasovanje: 
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrjuje sklep o določitvi 
plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. 
 
 
Seja je bila končana ob 19:30. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik 
                         Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                                  Miha Rus 


