ZAPISNIK
20. seje Finančno, pravno - statutarnega odbora, ki je bila dne 11.6.2018 ob 20.00 uri v prostorih Občine
Brezovica.
PRISOTNI:
ODSOTNI:
OSTALI:

Damjan Rus, Jožef Selan, Boris Malovrh in Gorazd Kovačič,
Jana Pratneker, Veronika Susman in Breda Jesenko
Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Sabina Ciriković

Prisotni so bili 4 člani odbora, seja je bila sklepčna.
DNEVNI RED:
1. pregled in potrditev 19. zapisnika;
2. obravnava Predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018;
3. seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Brezovica na dan 31.12.2017 ter
4. razno.
AD 1 Pregled in potrditev 19. zapisnika
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 19. odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2 Obravnava Predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018
Ga. Stražišar v uvodu pove, da prihodki ne bodo dosegli plana, ker so se znižali na podlagi ponovnega izračuna
finančne vrzeli, ki je spremenil delež sofinanciranja največje investicije Izgradnja vodarne Virje.
Znatno so se povišali odhodki na področju investicij na komunalnem področju:
- Cesta na postajo (celotna kanalizacija, vodovod, pločniki, JR, pokablitev glavnega elektro voda),
celotna vrednost investicije je 1.250.000 EUR,
- dva odseka kanalizacije Kamnik pod Krimom – Sodni Vrh,
- zagotovitev dodatnih sredstev za zimsko službo in
- predlog s strani Direkcije RS in Ministrstva za infrastrukturo za izgradnjo pločnika na relaciji Prigo –
Mercator Brezovica.
Glede povečanja odhodkov na družbenem področju je ga. Stražišar podala pojasnilo in sicer: sama investicija
vrtca po pogodbeni vrednosti se ne spreminja. Določeni odhodki na področju vrtcev še niti niso dokončno znani,
tu je mišljeno dodatno zaposlovanje v septembru v novem vrtcu NG, kajti niti ni še potrjena sistemizacija
delovnih mest in plačni razredi. Povečanje je tudi na strani transferov za kritje stroškov varovanja izven občine.
Pri energetski sanaciji POŠ Notranje Gorice se bodo izvedla tudi dela sanacije na vodovodnih instalacijah in
WC-jih.
Ker članom odbora informacije niso bile zadostne, so formirali vprašanja, na katere naj podajo pisne odgovore
pristojni skrbniki.
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel naslednji
Sklep:
1. Predlog odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 se ne potrdi.
2. Občinska uprava naj pripravi pisne odgovore na pripravljena vprašanja. Odgovori se članom odbora
posredujejo po e-pošti naslednji dan do 15. ure. Na podlagi prejetih odgovorov se bodo člani odbora
odločili o potrebni prisotnosti skrbnikov na naslednji seji, ki je določena za torek 12.6.2018.
3. Občinska uprava naj odpravi napake v predlogu odloka o II. rebalansu in obrazložitvah, kateri se
članom odbora naknadno posreduje.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Finančno, pravno – statutarni odbor je sestavil naslednja vprašanja, na katera mora OU pripraviti ustrezne
odgovore do naslednjega dne, ki bodo obravnavana na naslednji seji.
KOMUNALNA DEJAVNOST
1. Kdaj je bila sprejeta odločitev o sedanjem obsegu investicije Cesta na postajo?
Zakaj je od I. rebalansa pred 4 meseci prišlo do podražitve investicije?
So se dvignile cene in to ni bilo znano že februarja, ali se je povečal dolžinski obseg, ali je bila sprejeta
odločitev za prenovo oz. vgradnjo dodatnih komunalnih vodov?
2. Zakaj sedanji obseg in vrednost investicije nista bila znana že februarja pri I. rebalansu?
3. Kaj je s finančno udeležbo Elektra in telekomunikacijskih podjetij?
4. Kolikšna je podražitev celotne investicije Cesta na postajo glede na podatke iz I. rebalansa?
5. Kako je OU preverila in zagotovila optimalno ceno, če je tako obsežno investicijo naročila po modelu
in-house?
Ali ne bi bila investicija cenejša, če bi jo občina oddala prek Portala javnih naročil?
6. Kaj dejstvo, da in-house izvajalec oddaja določena dela podizvajalcem, pomeni za legalnost in-house
naročila?
DRUŽBENA DEJAVNOST
1. Zakaj se prenos zapadlih obveznosti oz. to, da del računov za vrtec Notranje Gorice ni bil plačan v letu
2017, ni vedelo že pri I. rebalansu?
2. Ali so sredstva za nakup opreme zajeta v skupnem znesku investicije Vrtec Notranje Gorice, ki je bil
predstavljen ob sprejemanju I. rebalansa (2.850.000 EUR)?
3. Ali se bo končni strošek investicije zvišal glede na znesek, predstavljen ob sprejemanju I. rebalansa?
4. Kolikšna bo vrednost celotne investicije Vrtec Notranje Gorice?
5. Zakaj so poleg nakupa opreme v NRP OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice, potrebna še dodatna
sredstva za nakup opreme v NRP OB008-18-002 Drobni inventar in zagonska sredstva Vrtec Notranje
Gorice?
AD 3 Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Brezovica na dan 31.12.2017
Premoženjska bilanca proračunskega uporabnika je poseben računovodski izkaz, podoben bilanci stanja, ki
prikazuje njegovo stvarno in finančno premoženje in njegove terjatve in obveznosti na določen dan. Sestavljena
mora biti v predpisanem roku in po predpisani metodologiji ter na podlagi podatkov iz bilance stanja.
Finančno, pravno – statutarni odbor je seznanjen s Premoženjsko bilanco, katera se bo pri naslednji seji
posredovala Občinskemu svetu v seznanitev.
AD 4

Razno

Ga. Stražišar seznani člane FPSO, da bo potrebno izvesti postopek vračila premoženja parc. Št. 367/2 k.o.
Brezovica po denacionalizacijski odločbi iz leta 1997 družini Trobec. Postopek bo vodila notarska pisarna
Cotman.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.
Predsednik odbora:
Damjan Rus
Brezovica, 12.6.2018
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