ZAPISNIK
13. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 4.4.2017 ob 19.00 uri v prostorih Občine
Brezovica.
PRISOTNI:
OSTALI:

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

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

DNEVNI RED:
1. pregled in potrditev 12. zapisnika;
2. obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2016 ter
3. razno.
AD 1

Pregled in potrditev 13. zapisnika

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 12. odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2 Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2016
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, obrazložitev načrta razpolaganja s premoženjem občine Brezovica za leto
2016 ter letna poročila občine, EZR-ja ter krajevnih skupnosti.
Ga. Svete v uvodu pove, da je bila realizacija v okviru zadnjega veljavnega plana z izjemo ene
prekoračitve, ki se je zgodila zadnje delovni dan 30.12.2016 – RCERO. V prekoračitev se je šlo
zavestno – sredstva so bila, ni pa bilo planirano, ker je bilo dogovorjeno, da se bo obveznost prenesla
v naslednje leto.
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Poslovanje čez leto je dobro potekalo, ni bilo zamud glede plačevanja obveznosti. Nezapadlih
obveznosti na dan 31.12.2016 ni.
Ga. Stražišar predlaga, da se zaradi preobsežnosti gradiva letna poročila občine, EZR-ja ter krajevnih
skupnosti izvzamejo iz gradova. Člani FPSO se s tem strinjajo.
Občinska uprava bo odpravila napake, ki so jih pri pregledu gradiva odkrili člani FPSO (napačne
letnice, velike začetnice, pomanjkljivi naslovi NRP-jev)
G. Kovačič ima pripombo na realizacijo poročila KS Rakitna, ki je izpadla pri obrazložitvah in
posebnem delu.
G. Kovačič ima pripombo na Zaključni račun KS Rakitna, kjer je v obrazložitvah in posebnem delu
napaka: na področju 13 bi morala biti navedena realizacija v višini 1.000,00EUR, na pod področju 16,
objekti za rekreacijo, pa za enak znesek znižana vrednost.
G. Kovačiča zanima kako lahko krajevne skupnosti izkazujejo tako velike obveznosti do proračunskih
uporabnikov.
Ga. Svete pojasni, da so v skupini 24 izkazane obveznosti krajevnih skupnosti iz naslova njihovih
presežkov oz. stanj na računih. Na občini so te vrednosti izkazane kot terjatev do proračunskih
uporabnikov oz. krajevnih skupnosti v skupini 14.
Člani FPSO so izrazili dvom o nujnosti vseh sklenjenih naročnin, ki jih občina plačuje za revije,
časopise in strokovno literaturo.
G. Selan glede financiranja društev predlaga spremembo pravilnika z dodanim pogojem, da brez
oddanih poročil poslovanja s strani društev nebi prišlo do financiranja le teh.
Ga. Stražišar bo posredovala predlog Odboru za družbene dejavnosti.
G. Selan izpostavi tudi problematiko vezano na presostatično dvorano – plačevanje stroškov
G. Kovačič glede nizkega izplačila sejnin Nadzornemu odboru ugotavlja, da v letu 2016 niso bili
ravno aktivni.
Ga. Stražišar pove, da je za leto 2017 že potrjen načrt nadzorov:
- marec – april 2017 – Finančno poslovanje KS Podpeč;
- maj - junij 2017 – Finančno poslovanje KS Rakitna in
- september – oktober 2017 – Pregled javnih naročil.
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Zaključnega računa proračuna Občine
Brezovica za leto 2016, s popravki v potrditev na Občinski svet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 6

Razno

Ga. Stražišar na kratko informira o točkah, ki so se obravnavale na prejšnjih odborih in so še v
postopku priprave:
- predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Brezovica - z upoštevanimi pripombami se
posreduje v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet;
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-

-

obravnava pobude Polone Glavan – Financiranje svetniških skupin – g. Rus predlaga, da
Občinski svet najprej sprejme odločitev, ali bo občina imela Svetniške skupine ali ne, na
podlagi te odločitve se bodo izvajali ukrepi;
obravnava predloga Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada – s popravki in dopolnitvami
se posreduje v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet
obravnava predloga Odloka o ustanovitvi JKP - pripombe posredovane Odvetniški pisarni
Turk - obravnava na naslednji seji FPSO.

Sestanek je bil zaključen ob 20:00 uri.

Predsednik odbora:
Damjan Rus
Brezovica, 11.4.2017
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