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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 
 

6. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 

19.1.2022 ob 19.30 uri v Modri dvorani na Brezovici. 

 

Prisotni člani:  Mateja Šuštaršič, Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Miha Rus, Janez Marinčič. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD 1 

Ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je vseh pet članov komisije, seja je sklepčna.  

 

 

AD 2 

Potrditev zapisnika 5. redne seje in 4. korespondenčne seje; 

 

V zapisnik 5 redne seje naj se k točki 7 navede, da se je Miha Rus vzdržal glasovanja. 

Zapisnika 5. redne seje in 4. korespondenčne seje sta bila potrjena.  

 

 

AD 3 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 

Predsednik je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 4. korespondenčne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica; 

5. Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje;  

6. Razno. 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Dnevni red je bil sprejet.  

 

 

AD 4 

Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica 

http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si
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Prejeli smo 12 predlogov za Občinsko volilno komisijo in sicer. Lista Marka Čudna je 

predlagala Nadjo Podobnik Oblak in Antona Koširja. SDS je predlagala Gorazda Krompiča in 

Nado Miklič. SD so predlagali Mirka Pečariča. Mladi iz zeleni so predlagali Katjo Susman in 

Blaža Di Batista. SAB je predlagala Melito Miklič. NSI so predlagali Metko Gregorko Slana, 

Mihaelo Pristavec Košuta in Janka Gregorka Slana. Lista za Rakitno je predlagala Matjaža 

Žirovnika. Predsednik je pregledal zakonodajo, v OVK naj bi bilo čim več različnih strank. 

Veljalo naj bi enako, kot za člane volilnih odborov, da ne smejo biti v sorodstvenem razmerju 

s kandidati na volitvah. Iz tega razloga predsednik umika predlog NSI za OVK za Mihaelo 

Pristavec Košuta, saj bo njen mož kandidiral na lokalnih volitvah. Marko Čuden je pojasnil, 

da so bili dogovorjeni, da se tudi mesta v OVK delijo v skladu z rezultati na lokalnih volitvah. 

Prejeli smo tudi predlog stranke SAB, ki je do sedaj ni bilo v Občinskem svetu. Mesto je imel 

DESUS, zato predlaga, da to mesto v OVK zasede predstavnik NSI ali Liste za Rakitno. Dosti 

pa ne bi spreminjal sestave, da se nam ne podre sistem dogovorjenih kvot med svetniškimi 

skupinami v Občinskem svetu. Gorazd Kovačič je predlagal kandidata zato, ker se na zadnjih 

volitvah imeli 5. rezultat, v preteklosti pa so bili bolj pri repu. Kandidata je predlagal zato, ker 

OVK sestavlja volilne odbore. Predlaga, da se za lokalne volitve prevetri volilne odbore, 

sestavljajo naj jih različne opcije, ni dobro, da so v odborih predstavniki samo ene opcije, ki 

potem nagovarjajo volivce. Pri prejšnjih volitvah se ne spomni, da bi OVK poslala poziv za 

občinske odbore. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi obveščeni, volilni odbori pa morajo biti 

nevtralni. Janez Marinčič je dodal, da pri predlaganju kandidatov za OVK še niso znane liste 

kandidatov za lokalne volitve, zato kandidatura glede sorodstvenih razmerij še ne more biti 

sporna. Marko Čuden je pojasnil, da je OVK pristojna samo za lokalne volitve. Za volitve v 

državni zbor, predsedniške volitve, referendume, s tem OVK nima nič, za te zadeve je 

pristojna okrajna volilna komisija. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da ostane OVK v isti 

sestavi, kot je bila v prejšnjem mandatu, razen da se zamenja mesto, ki ga je imel DESUS s 

predstavnico NSI Metko Gregorka Slana. Predsednik je dal na glasovanje: 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 

Občine Brezovica v potrditev Občinsko volilno komisijo Občine Brezovica v naslednji 

sestavi: 

 

Predsednik OVK:  Nadja Podobnik Oblak, Gmajna 8, Notranje Gorice 

Namestnik predsednika: dr. Mirko Pečarič, Malovaška ulica 29, Brezovica 

Član:    Blaž Di Batista, Jakominova ulica 12, Brezovica 

Namestnik člana:  Metka Gregorka Slana, Nova pot 18, Vnanje Gorice 

Član:    Anton Košir, Kamnik pod Krimom 125 A, Preserje 

Namestnik člana:  Katja Susman, Podpeč 22, Preserje 

Član:    Nada Miklič, Pot terencev 2, Brezovica 

Namestnik člana:  Gorazd Krompič, Podovnice 34, Notranje Gorice 

 

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 5 
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Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje 

 

Že v preteklosti je bilo dogovorjeno, da ima mesto predstavnika Občine Brezovica v Svetu 

Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Lista mladih in zelenih. Predlagali so Boruta 

Pirnata, je tudi član Odbora za komunalo, drugače je kmetovalec in predsednik polharskega 

društva. Predsednik je dal na glasovanje: 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v 

imenovanje za predstavnika Občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje v mandatu 2022 – 2025  Boruta Pirnata, Jezero 95, 1352 Preserje.  

 

Izid glasovanja: 

ZA  5 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 6 

Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila končana ob 20:15. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik 

                         Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

                                                  Miha Rus 


