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ZAPISNIK 

 

 

3. korespondenčne seje Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 

15.09.2021-17.09.2021. 

 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:   

Primož Rihtar, Aleš Ogrič, Jaka Napotnik, Jure Bačar, Janez Pristavec, Milan Hosta 

 

ODSOTNI ČLANI ODBORA: 

Janez Marinčič 

 

Svoje mnenje je preko preko telefona ali elektronske pošte sporočilo šest (6) članov Odbora, en (1) 

član odbora pa je bil odsoten. G. Marinčič je naknadno sporočil svoje mnenje in potrdil vse točke. 

 

Člani Odbora so glasovali o sledečih zadevah: 

 

 

AD1. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan zapisnik 2. korespondenčne seje. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Zapisnik 2. korespondenčne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA.  

 

Izid glasovanja: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD2. Poročilo o izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju 

turizma v Občini Brezovica v letu 2021 

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – 

ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 79/16) je Občina Brezovica dne 

5.2.2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v 

letu 2021. 

Komisija je tekom postopka ugotovila, da se okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 

namenjenih za predmet javnega razpisa, v skladu z upravičenim deležem zaprošenih sredstev, dodeli 

Turističnemu društvu Rakitna in ŠKTD Lokvanj. Programi ŠKTD Lokvanj so skladno z rezultati 

razpisa v letu 2021 financirani v višini 3.397,06 EUR, programi Turističnega društva Rakitna pa 

skladno z rezultati razpisa v letu 2021 v višini 1.102,94 EUR. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo Poročilo 

o izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Brezovica v letu 2021.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
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Izid glasovanja: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD3. Predlog rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2021 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan Rebalans proračuna Občine 

Brezovica za leto 2021 za postavke 11, 14 in 16. Sredstva na postavkah se pretežno zmanjšujejo zaradi 

drugih prioritetnih investicij občine, z izjemo NRP OB008-20-0001 Čiščenje jezera na Rakitni, kjer se 

stroški bistveno povečajo zaradi izvedbe čiščenja in sanacije jezera. Več podatkov v samih 

obrazložitvah, ki so del gradiva. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo predlog 

Rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2021 ter ga v obravnavo in sprejem predlagajo 

Občinskemu svetu.  

 

Izid glasovanja: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Zapisala:         Predsednik Odbora:  

Kristina Žust         Primož Rihtar    

 

 

Brezovica,  17.09.2021 

 


