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ZAPISNIK 
 

 

10. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 08.11.2016 ob 20.00 uri v 

prostorih Občine Brezovica. 

 

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

OSTALI: Ivanka Stražišar in Sabina Ciriković  

 

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

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 9. zapisnika; 

2. obravnava predloga Statuta Občine Brezovica; 

3. obravnava predloga Poslovnika Občine Brezovica; 

4. obravnava točke NUSZ 2017; 

5. obravnava TTIP FREE ZONE; 

6. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 9. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 9. odbora s popravki.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava predloga Statuta Občine Brezovica 

 

Člani odbora so z gradivom prejeli pripravljen predlog Statuta Občine Brezovica, skupaj s 

prejetimi pripombami in vprašanji po prvi obravnavi na Občinskem svetu. Občinski svet je po 

končani prvi obravnavi določil rok – 14.10.2016, do katerega se občinski upravi posreduje 

predloge za spremembo predloga statuta. V tem roku so prispeli predlogi, pripombe in 

vprašanja s strani člana OS Klemna Zaletela in članice FPSO Jane Pratneker, ki so priloga k 

zapisniku.  

Za pregled predloga statuta, se je odbor odločil, da se obravnava po členih in prejetih 

predlogih in pripombah, ki so pri posameznem členu. Konstruktivne pripombe je odbor 

upošteval pri pregledu in diskusiji in se do njih sproti opredelil. 

 

Ker večjih sprememb ni bilo, je odbor predlagal, da se besedilo pripravi za II. obravnavo na 

Občinskem svetu in nadaljnji postopek za sprejem predloga Statuta Občine Brezovica na OS. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga Občinskemu svetu, da opravi II. obravnavo in  

pripravljeni predlog Statuta Občine Brezovica sprejme. 
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Besedilo Statuta Občine Brezovica, naj se pregleda tudi lektorsko. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 3 Obravnava predloga Poslovnika Občine Brezovica  

 

Člani odbora so prejeli predlog Poslovnika Občine Brezovica v prvo obravnavo. Besedilo 

Poslovnika je usklajeno s strani MJU, ki spremlja spremembe splošnih aktov naše občine. 

Namen današnje obravnave je pregled posameznih členov in njihove vsebine, ter možnost 

članov, da podajo pripombe in predloge za nadaljnjo obravnavo.  

 

Člani odbora so skozi pregled in razpravo razvili konstruktivno diskusijo in sicer so bila 

izpostavljena področja glede glasovanja in način glasovanja, ter pri opisu nalog posameznih 

odborov….naj se bolj konkretno in natančno opredelijo.  

 

Na podlagi diskusije, so se člani odbora odločili, da naj občinska uprava pripravi nov čistopis,  

skladen s smernicami današnje diskusije in ga ponovno da v obravnavo odboru na eno od 

prihodnjih sestankov.  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga, da se predlog Poslovnika Občine Brezovica 

dopolni in uredi s popravki ter se ga obravnava na enem od naslednjih sestankov. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 4 obravnava točke NUSZ 2017 

 

Predlog občinske uprave je, da vrednost točke NUSZ za leto 2017 ostane ista kot predhodni 

dve leti, to je v višini 0,0036 €. 

Točka NUSZ se ni zviševala zaradi priklopa na kanal, kar je vrednost zvišalo za 40 točk, in s 

tem posledično povišalo položnice za občane. Iz tega razloga predlog, da se višina točke 

NUSZ za leto 2017 ne zvišuje. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga, da višino točke za odmero NUSZ za 2017 v 

višini 0,0036 €, obravnava in potrdi Občinski svet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 5 obravnava TTIP FREE ZONE 
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S pobudo TTIP Free Zone - vsebino in predlogom sklepa,  se je Občinski svet Občine 

Brezovica že seznanil na 13. redni seji, ki je bila 29.9.2016 in jo posredoval v obravnavo 

pristojnemu odboru – FPSO.  

Finančno, pravno-statutarni obravnaval predlog, ki je bil posredovan s strani Skupine fakof 

TTIP in Skupnosti občin Slovenije. Člani odbora so bili enotnega mnenja, da gre pri tej 

pobudi za politično opredelitev in predlagajo, da Občinski svet glasuje o predlaganemu sklepu 

in o sprejetju obvesti Vlado RS in Državni zbor RS.  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga Občinskemu svetu, da glasuje oz. se opredeli do 

predlagane izjave v zadevi TTIP FREE ZONE - občina brez tajnih sporazumov.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6 Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 22:00 uri. 

 

 

                 Predsednik odbora:    

                    za Jožef Selan    

Brezovica,  28.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- vprašanja z odgovori.  


