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ZAPISNIK 

 

14. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 31.5.2017 ob 20.00 uri v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Damjan Rus, Boris Malovrh, Gorazd Kovačič, Veronika Susman in Jana Pratneker  

OSTALI: Ivanka Stražišar, Andrej Turk (Odvetniška pisarna Turk, d.o.o.) in Sabina Ciriković

  

Prisotnih je bilo 5 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 13. zapisnika; 

2. obravnava Predloga odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. 

3. obravnava Popravka Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 ter 

4. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 13. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 13. odbora. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava Predloga odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica 

d.o.o. 

 

Ga. Stražišarjeva uvodoma pove, da smo povabili odvetnika Andreja Turka, ki je pripravljalec Odloka 

o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., pripravlja pa tudi ostalo dokumentacijo 

in akte za JKP d.o.o.. Glede na to, da so bile pripombe vezane na Odlok o ustanovitvi JKP, d.o.o., smo 

ga povabili, da poda ustrezno razlago in pojasnila. 

Pripombe iz 13. sestanka FPSO je g. Turk pregledal in pripravil odgovore. Upošteval je popravke, kar 

se pa ni popravilo je podal obrazložitve. 

Podane so bile sledeče pripombe s strani članov odbora: 

- predlog, da se v 9. členu 5. odstavek vrine med 2. in 3. odstavek (g. Turk bo popravil); 

- v 10. členu pripomba na višino osnovnega kapitala (g. Turk bo preveril do seje OS); 

- v 15. členu se poenotijo glagoli in samostalniki (lektoriranje po sprejetju Odloka na OS); 

- v 17. členu podan predlog o zvišanju zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto direktorja 

(predlog se bo izpostavil na seji OS); 

- v 17. členu 2. odstavku se črta zadnja alinea; 

- v 24. in 29. člen se pojavlja ustanoviteljica v ž. sp. in ustanovitelj v m. sp. obliki (poenoti se 

na - ustanovitelj m. sp. oblika); 

- v 25. členu 1. odstavek vprašanje glede odločanja večine na seji nadzornega sveta  – ali večina 

prisotnih, ali večina vseh članov (g. Turk bo preveril in po potrebi dodatno obrazložil do seje 

OS) 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep: 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega 

podjetja Brezovica d.o.o., z upoštevanimi popravki in pripombo glede višine zahtevane stopnje 

izobrazbe za delovno mesto direktorja v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava Popravka Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 

 

Članom podana naslednja obrazložitev popravka Odloka o proračunu Občine Brezovica: 

»Popravek odloka ne vpliva na splošni in posebni del proračuna ter na račun financiranja saj ima 

Občina Brezovica v računu financiranja za leto 2017 planirano dolgoročno zadolževanje v višini 

1.000.000,00EUR. Planirano ima tudi predčasno odplačilo celotne glavnice od dolgoročnega kredita v 

trenutni višini 410.545,65EUR.« 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 

2017 z obširnejšo obrazložitvijo, v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 4 Razno 

 

Ga. Stražišar pove, da je na seji Občinskega sveta potekala debata o financiranju svetniških skupin.  

Dan je bil predlog, da se pripravi predlog povišanja sejnin, in sicer za seje Občinskega sveta na 150 

EUR in za seje odborov na 60 EUR. 

V ta namen se pripravi predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in 

članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:30 uri. 

 

 

                Predsednik odbora:    

                    Damjan Rus    

Brezovica,  1.6.2017 

 

 

 

 

 

  


