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ZAPISNIK 

 

 

17. seje Finančno, pravno - statutarnega odbora, ki je bil dne 11.12.2017 ob 18.00 uri v prostorih Občine 

Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Jožef Selan, Jana Pratneker, Boris Malovrh, Gorazd Kovačič, Veronika Susman in Breda 

Jesenko 

ODSOTNI: Damjan Rus 

OSTALI: Ivanka Stražišar in Sabina Ciriković 

 

Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 16. zapisnika; 

2. obravnava predloga Odloka o NUSZ v Občini Brezovica 

3. obravnavo osnutka Pravilnika o volitvah ter 

4. razno. 

 

 

AD 1 Pregled in potrditev 16. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 16. odbora. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 2 Obravnava predloga Odloka o NUSZ v Občini Brezovica 

   

Člani FPSO so podali pripombe k: 

-  4. členu, kjer se dopolni 1. odstavek in se sedaj glasi: »(1) Kot nezazidana stavbna zemljišča 

štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih 

dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb in take stavbe na njih ne stojijo, ob enem 

pa  niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 

športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso 

objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in 

otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.,  

- 9. členu, kateremu se briše točka e)  plinovod 20 in  

- 11. členu, kjer se pod Vrste zidave doda Večstanovanjska stavba 30 20 10 5. 

 

Pripombe so upoštevane, popravki so vidni v prilogi. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o NUSZ v Občini Brezovica s popravki v 

potrditev na Občinski svet.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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AD 3 Obravnava osnutka Pravilnika o volitvah 

 

V osnutku Pravilnika o volitvah sta bili podani dve varianti, člani FPSO so se odločili za Varianto 1. 

Na predlog g. Kovačiča bo doplonjen 4. člen in sicer se bo dodala nova točka (g. Kovačič bo posredoval 

besedilo). 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Pravilnika o volitvah z dopolnitvijo v potrditev na 

Občinski svet.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
AD 4 Razno 

 

G. Kovačič je izpostavil pripombe, ki jih je imel že na prejšnji seji in sicer: 

 

- V numeričnem delu bi moral biti indeks izračunan glede na sprejeti proračun in ne glede na veljavnega, ki 

odraža trenutno stanje prerazporeditev. Rebalans itak sledi prerazporeditvam. Svetnike zanimajo razlogi za 

prerazporeditve in za rebalans na posameznih postavkah, spremembe pa težje opazijo, če sledijo samo 

indeksu. 

 

Pojasnilo, katero mu je bilo posredovano skupaj z ostalimi odgovori je: Dodal se bo indeks – rebalans : 

sprejeti proračun. Glede prerazporeditev je župan po zakonu dolžan poročati dvakrat na leto in sicer pri 

polletni realizaciji proračuna in pri zaključnem računu proračuna. 

 

Iz razprave članov FPSO je bilo razbrati, da želijo v prihodnje tudi obrazložitve, ki se nanašajo na 

prerazporeditve znotraj programov, ki pa niso stvar rebalansa. S strani občinske uprave je bilo dano 

ponovno pojasnilo, da se o prerazporeditvah obvešča dvakrat letno in sicer ob polletnem poročilu in 

zaključnem računu. V primeru, da odbor želi konkretna poročila že med letom (med posameznimi poročili 

– 2 x letno), lahko zahteva na rednih sestankih odbora, kjer konkretizira željeno.  

 

 

 

Sestanek je vodil g. Jožef Selan in je bil zaključen ob 18.50 uri. 

 

 

                 Predsednik odbora:    

                      Damjan Rus    

 

Brezovica,  12.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 
Priloga:  

- predlog Odloka o NUSZ v Občini Brezovica in 

- osnutka Pravilnika o volitvah. 


