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ZAPISNIK 
 

 
12. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 13.3.2016 ob 19.00 uri v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Damjan Rus, Boris Malovrh, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, Breda Jesenko 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 11. zapisnika; 

2. II. obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Brezovica;  

3. obravnava pobude Polone Glavan – Financiranje svetniških skupin; 

4. obravnava predloga Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada; 

5. obravnava predloga Odloka o ustanovitvi JKP ter 

6. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 11. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 11. odbora.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 II. obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Brezovica  

 

Direktorica pove, da so obarvani izseki popravljeni glede na pripombe I. obravnave predloga. S 

popravki se večinoma strinjajo. 

 

Ga. Susman in g. Kovačič predlagata spremembo vrstnega reda 2. odstavka 30. člena, ki se sedaj 

glasi: »(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve 
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, potem o morebitnih  
spremembah vrstnega reda in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali 
hitri postopek.« 

G. Kovačič ima še naslednje pripombe: 

11. čl., 3. odstavek – nadzornega odbora, delovnih teles in se sedaj glasi: »(2) S prenehanjem 
mandata članov sveta preneha mandat nadzornega odbora občine ter stalnih in občasnih delovnih 
teles sveta.« 

12. čl., 1. odstavku se doda stavek in se sedaj glasi: (1) Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed 
svojih članov Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. 
Članstvo v komisiji je vezana na volilni izid zadnjih lokalnih volitev in sicer prvih pet list oz. 
političnih strank, ki so dobile največ glasov dobijo pravico predlagati po enega člana.« 

49. čl., 1. odstavku se doda elektronskim glasovanjem in se sedaj glasi: »(1) Javno glasovanje se 
opravi z elektronskim glasovanjem, dvigom rok ali s poimenskim  izjavljanjem.« 

53. čl., 2. odstavku se doda zapis razprave in se sedaj glasi: »(2) Zapisnik obsega glavne podatke o 
delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o razpravi, o izidih glasovanja o 
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posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo 
gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.« 

60. čl., 1. odstavku se zamenja vrstni red in sicer: 

− Finančni, pravno-statutarni odbor   7 članov 
− Odbor za komunalo in splošno preventivo  7 članov 
− Odbor za komunalno in splošno preventivo  7 članov 
− Odbor za okolje, prostor, gospodinjstvo in kmetijstvo 7 članov 

77. čl., 3. odstavku se briše zadnji del stavka in se sedaj glasi: »(3) Amandma mora biti predložen 
članom v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo 
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji.« 
77. čl., 4. odstavku se briše zadnja beseda »pisno«. 

85. čl., 3. odstavku se doda nova alinea – kadrovski načrt 

95. čl., 1. odstavek, zadnji stavek se glasi: »(1) Če je bil občinski splošni akt - statut, poslovnik 
občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev 
bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko Finančni, pravno-statutarni odbor, predlaga svetu 
sprejem uradnega prečiščenega besedila. Besedilo predloga uradnega prečiščenega besedila 
obravnava Finančni, pravno-statutarni odbor in ga predlaga svetu v sprejem.« 

102. čl., 1. odstavku se črta beseda dveh, in se sedaj glasi: »(1) Če župan, ki mu je predčasno 
prenehal mandat, ne določi kateri od podžupanov, bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je 
razrešen, imenuje svet izmed svojih članov člana, ki bo funkcijo opravljal do nastopa mandata novega 
župana.« 

104. čl. popravki v 2. in 5. odstavku, sedaj se glasijo: »(2) Županu ali članu sveta na podlagi odstopa 
v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.(5) Svet s sklepom ugotovi 
prenehanje mandata, zaradi odstopa.« 
 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Brezovica 

v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 Obravnava pobude Polone Glavan – Financiranje svetniških skupin 

 

Razprava je potekala, vendar konkretnih predlogov ni, zato se dogovorijo, da direktorica pridobi 

mnenja iz drugih primerljivih občin. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančni, pravno – statutarni odbor predlaga pridobitev mnenj in  praks iz drugih primerljivih občin. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 4 Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada 

 

Razprava poteka ob izpostavljeni problematiki prenehanja županovega sklada ob koncu mandata 

župana, zato se člani odločijo, da se 7. člen črta. 

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede poimenovanja odloka Dobrodelnega županovega sklada 

Občine Brezovica, vendar se bo to vprašanje izpostavilo še na Občinskem svetu. 
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Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o ustanovitvi Dobrodelnega 

županovega sklada Občine Brezovica, z upoštevanimi popravki, v nadaljnjo obravnavo na Občinski 

svet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 5 Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi JKP 

 

Direktorica v uvodu pojasni, da je osnutek Odloka o ustanovitvi JKP pripravila Odvetniška pisarna 

Turk in JKP. Do priprave novega Odloka o ustanovitvi JKP je prišlo, ker je veljavni odlok že iz leta 

1996. V tem času pa je prišlo do kar nekaj sprememb pri delovanju JKP. 

Ga. Susman izpostavi obsežne dejavnosti javnega podjetja, predvsem pa oglaševanje, ki se med 

drugim tičejo reklamnih panojev, ki že nekaj časa predstavljajo težave po celotni občini bodisi z 

odstranitvijo, bodisi z vzdrževanjem le teh.  

G. Kovačič pove, da je v predlogu Odloka o ustanovitvi JKP zaznal več temeljnih problemov in da 

besedilo še zdaleč ni primerno za obravnavo na OS.  

1. Ni jasna razmejitev, kateri občinski organi imajo določene pristojnosti ustanoviteljev, predvsem ni 

opredeljeno ali občinski svet sploh ima kakšno pristojnost. Ni določeno kdo izvaja nalogo skupščine, 

ali je to OS ali župan. 

2. V 13. členu, 3. odstavku izpostavi vprašanje, kaj je z osnovnimi sredstvi – ali so v lasti občine in jih 

daje JKP-ju v najem, ali so v lasti JKP-ja in če so, kje so izkazana. 

3. V 17. členu kjer so določeni pogoji za imenovanje direktorja pove, da je zahtevana stopnja 

izobrazbe prenizka in predlaga zvišanje na univerzitetno izobrazni / drugo bolonjsko stopnjo. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančni, pravno – statutarni odbor predlaga, da člani FPSO pošljejo pisne pripombe vezane na 

osnutek Odloka o ustanovitvi JKP do 20.3.2017, pripravljalec pa pripravi osnutek v skladu s 

pripombami.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6 Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:50 uri. 

 

 

                Predsednik odbora:    

                    Damjan Rus    

Brezovica,  24.3.2017 
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