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ZAPISNIK 

 

21. seje Finančno, pravno - statutarnega odbora, ki je bila dne 12.6.2018 ob 20.00 uri v prostorih Občine 

Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Damjan Rus, Jožef Selan, Gorazd Kovačič, Jana Pratneker in Breda Jesenko 

ODSOTNI: Veronika Susman in Boris Malovrh 

OSTALI: Alenka Svete in Sabina Ciriković 

 

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

 

DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 20. zapisnika; 

2. obravnava Predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 ter 

3. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 20. zapisnika 

 

Člani Finančno, pravno – statutarnega odbora predlagajo uvrstitev sklepa:  

1. Predlog odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 se ne potrdi. 

2. Občinska uprava naj pripravi pisne odgovore na vprašanja. Odgovori se članom odbora posredujejo po 

e-pošti naslednji dan do 15. ure. Na podlagi odgovorov bodo člani odbora odločali 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.  

 v zapisnik 20. seje. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 20. odbora z zgoraj navedenimi dopolnitvami. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava Predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 

 

G. Rus pove, da so s prejetimi odgovori skrbnikov s področja komunalne in družbene dejavnosti zadovoljni. 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel naslednji  

 

Sklep:  

 

1. Predlog odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 se posreduje v potrditev na 

Občinski svet.   

2. Vprašanja in odgovori v zvezi s povečanjem postavk na komunalni in družbeni dejavnosti se dodajo 

gradivu za II. rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 2018 za obravnavo na Občinskem svetu. 

3. Strokovna služba naj pripravi vse podatke o stanju zadolžitve občine na dan 31.5.2018 in jih pošlje 

članom FPSO najpozneje do petka 15.6.2018. 

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti. 

 
AD 3 Razno 

 

Ni bilo razprave 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 

                   Predsednik odbora:    

Brezovica,  12.6.2018             Damjan Rus    


