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ZAPISNIK 

 
15. seje Finančno, pravno - statutarnega odbora, ki je bila dne 19.9.2017 ob 20.00 uri v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Damjan Rus, Boris Malovrh, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, Jana Pratneker, 

Breda Jesenko in Jožef Selan 

OSTALI: Ivanka Stražišar in Sabina Ciriković  

 
Prisotnih je bilo 7 članov odbora, seja je bila sklepčna. 
 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 14. zapisnika; 
2. obravnava Predloga odloka o ustanovitvi JKP Brezovica d.o.o. – II. branje; 
3. obravnava osnutka Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin; 
4. obravnava osnutka Pravilnika o volitvah predstavnikov občine v volilno telo; 
5. obravnava osnutka Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS ter 
6. razno. 

 
AD 1 Pregled in potrditev 14. zapisnika 

 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  
 

Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 14. odbora s popravkom. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 2 Obravnava Predloga odloka o ustanovitvi JKP Brezovica d.o.o. – II branje 

 

Ga. Stražišarjeva uvodoma pove, da je odlok popravljen glede na pripombe pri obravnavi Predloga 
odloka JKP d.o.o. na 14. seji FPSO. Pove, da smo dobili Predlog amandmaja o Odloku o ustanovitvi 
JKP d.o.o., k 23. členu s strani ga. V. Susman. Spremenjen člen bi se tako glasil: 
 

»23. člen 

(nadzorni svet) 

(1) Nadzorni svet ima pet članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki 
izpolnjuje pogoje določene z zakonom.  
(2) Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice imenuje in odpokliče Občinski 
svet ustanoviteljice. 
(3) Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev, v 
skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. 
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.« 
 
Člani FPSO se z amandmajem strinjajo z izjemo g. Kovačiča, ki je opozoril, da razmerje 1:4 ni 
skladno z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki zahteva, da je med tretjino in 
polovico članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev. Predlagal je 3- ali 6-članski NS, v katerem 
bi imeli delavci 1/3 članov.  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 
 
Sklep: 
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Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega 
podjetja Brezovica d.o.o., z dopolnilom amandmaja v potrditev na Občinski svet. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 3 Obravnava Osnutka Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin 

 

Ga. Stražišar pove, da gre za osnutek pravilnika, ki ga je bilo potrebno posodobiti.  
Člani FPSO so v 5. členu določili višine sejnin.  
V 6. členu pa je prišlo do spremembe, in sicer, da imata predsednik in podpredsednik Sveta KS 
pravico do letne nagrade, ki v skupnem znesku ne sme presegati 5% plače župana. 
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 
 
Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje osnutek Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin, v 
potrditev na Občinski svet. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 4 Obravnava Osnutka Pravilnika o volitvah predstavnikov občine v volilno telo 

 
Ga. Stražišar pove, da je potrebno posodobiti star pravilnik. Pravilnik, ki so nam ga svetovali govori o 
pripravah kandidatur, dosedanji pravilnik pa je govoril o možnostih, da ima vsak član Občinskega 
sveta možnost predlagati po enega kandidata in se ga po vrstnem redu izglasuje na tajnem glasovanju. 
Ga. Stražišar razloži postopek izvolitve elektorja in njegovo vlogo. 
G. Kovačič opozori na pomanjkljivost, ki se nanaša na poziv oz. obvestilo občinskim svetnikom, naj 
predlagajo kandidate za elektorje. Problem vidi v neinformiranosti članov OS, zato predlaga 
dopolnitev 4. člena. 
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 
 
Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga ponovno obravnavo Osnutka Pravilnika o volitvah 
predstavnikov občine v volilno telo na eni od prihodnjih sej. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 5 Obravnava Osnutka Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS 

 
Ga. Stražišar pove, da se s tem odlokom določijo volilne enote za volitve v svete KS in število članov 
sveta KS za krajevne skupnosti v Občini Brezovica. 
G. Kovačič predlaga, da se pozove svet KS Notranje Gorice - Plešivica, naj se opredeli do možnosti 
razdelitve ozemlja na več volilnih enot, ki bi pokrivale posamezna naselja v tej KS. 
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 
 
Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga ponovno obravnavo Osnutka Odloka o določitvi volilnih 
enot za volitve članov svetov KS  na eni od prihodnjih sej. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 6 Razno 

 

G. Selan začne točko razno s tremi vprašanji: 
1. Hiša v Žabnici 
Ga. Stražišar pove, da je nakup hiše vezan na projekt izgradnje vrtca v Notranjih Goricah in da je bil 
Občinski svet s tem seznanjen. 
2. Cesta Žabnica 
Širitev ceste v Žabnici je del projekta, ki se financira iz sredstev pridobljenih iz državnega proračuna 
po 23. členu Zakona o financiranju občin in je uvrščen v NRP Obnova občinskih cest v letu 2017. 
3. Ureditev okolice jezera 
Vprašanje vezano na projekt Ureditev okolice jezera je tema o kateri razpravljajo občani, predvsem pa 
krajani Jezera, ki so poslali pobudo za sklic sestanka na temo projekta Ureditev okolice jezera. 
Organizirano je srečanje na katerem se projekt predstavi in odgovarja na vprašanja. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:30 uri. 
 
 
                Predsednik odbora:    
                    Damjan Rus    
Brezovica,  25.9.2017 
 
 
 
 
 
  


