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ZAPISNIK 

 

 

19. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 9.4.2018 ob 18.00 uri v prostorih Občine 

Brezovica. 

 

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

Pratneker  

ODSOTNI: Breda Jesenko 

OSTALI: Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Sabina Ciriković  

 

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

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 18. zapisnika; 

2. obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2017 ter 

3. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 18. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 18. odbora. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po krajši razpravi je bil predlagan in sprejet nov dnevni red, ki se glasi: 

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 18. zapisnika; 

2. obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2017 

3. obravnava predloga Sklepa o obveznem revidiranju projektov v Občini Brezovica; 

4. obravnava predloga Odloka o delovanju in financiranju Krajevnih skupnosti Občine Brezovica ter 

5. razno. 

 

AD 2 Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2017 

 

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, je občinska uprava pripravila zaključni račun 

proračuna.  Pri tem je bila upoštevana struktura, vsebina in postopki priprave v skladu s predpisi s področja 

javnih financ. Zaključni račun prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter predvidene 

odhodke in druge izdatke proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem 

računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med 

izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko 

realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva smo pripravili tudi letna poročila. 

 

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica vsebuje splošni del, posebni del ter NRP-je z obrazložitvijo 

realizacije.  

 

Splošnemu ter posebnemu delu in načrtu razvojnih programov sledi poročilo o porabi sredstev proračunske 

rezerve, poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter 

poročilo o upravljanju denarnih sredstev EZR. Na koncu so še naslednje priloge: prerazporeditve ter obrazložitev 

načrta razpolaganja s premoženjem občine Brezovica za leto 2017. 

 

G. Kovačič sprašuje kje so glavni razlogi za nižjo realizacijo?  

Ga. Stražišar pove, da prihodki niso bili realizirani v predvidenem obsegu in so zato tudi odhodki dosegli nižjo 

realizacijo. 
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Ga. Pratneker opozori na napako na 69. strani in sicer na postavkah 19031002 in 19032002 – iz obrazložitev se 

briše  »davek na izplačane plače«. 

G. Kovačiča zanima realizacija NRP-jev v letu 2017 za Mostovi Rakitna in Kanalizacijsko omrežje rakitna II. 

faza. 

Ga. Svete pove, da gre pri: 

- OB008-14-0011 – Mostovi Rakitna za izdelavo izvedbenega načrta in novelacije že obstoječih načrtov v 

višini 3.050,00 EUR in 

- OB008-16-0040 – Kanalizacijsko omrežje rakitna II. faza za izvedbo kanalizacijskega priključka na 

Rakitni 62 A, v višini 2.123,01 EUR. 

 

G. Rus ima vprašanje glede terjatev do Snage, d.o.o. v višini 140.249,76 EUR.  

Ga. Stražišar pove, da je bil račun za najem javne gospodarske službe izdan decembra 2017 in še ni zapadel. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel 

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 

2017, s popravki v potrditev na Občinski svet. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 Obravnava predloga Sklepa o obveznem revidiranju projektov v Občini Brezovica 

 

Člani odbora so oblikovali sklep o obveznem revidiranju projektov novogradenj v vrednosti nad 300.000,00 

EUR brez DDV. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Sklepa o obveznem revidiranju projektov v Občini 

Brezovica v potrditev na Občinski svet, ki glasi: 

- Občinska uprava mora za vse investicije v vrednosti nad 300.000,00 EUR brez DDV pred postopkom 

javnega naročanja pridobiti neodvisno strokovno revizijo projektne dokumentacije, vključno z ocenjeno 

projektantsko vrednostjo. V primeru večje časovne stiske za izvedbo posamezne investicije lahko 

Občinski svet sklene, da Občinska uprava ne naroči revizije projektne dokumentacije. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 4 Obravnava predloga Odloka o delovanju in financiranju Krajevnih skupnosti Občine Brezovica 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je obravnaval predlog Odloka o delovanju in financiranju Krajevnih 

skupnosti Občine Brezovica, ki je bil predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti na sestanku 

5.4.2018.  

Odlok o delovanju in financiranju Krajevnih skupnosti Občine Brezovica je potrebno sprejeti skladno z novim 

statutom. Bistven poudarek je na merilih za dodelitev sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti.  

V predlogu se doda člen »Prehodne in končne določbe« , ki določa začetek veljavnosti novih meril za dodelitev 

sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti in to je 1.1.2019. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduj predlog Odloka o d delovanju in financiranju Krajevnih skupnosti 

Občine Brezovica s popravki v potrditev na Občinski svet.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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AD 5 Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19:00 uri. 

 

 

                Predsednik odbora:     

                     Damjan Rus    

Brezovica,  10.4.2018 

 

 

 

 

 

  


