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ZAPISNIK 
 

 

6. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bil dne 08.12.2015 ob 20.00 uri v prostorih 

Občine Brezovica. 

 

PRISOTNI:  Damjan Rus, Jožef Selan, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, Jana Pratneker, 

Boris Malovrh in Breda Jesenko 

OSTALI: Ivanka Stražišar, Nina Cvetko in Alenka Svete  

 

Prisotnih je bilo 7 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 

DNEVNI  RED: 
1. pregled in potrditev 5. zapisnika; 

2. obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016; 

3. razno. 

 

AD 1 Pregled in potrditev 5. zapisnika 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 5. odbora.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 

 

Glavni razlog za sestavo proračuna je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za 

posamezno leto in v njem predvidi prihodke ter plan porabe sredstev po posameznih namenih.  

Sprejetje proračuna za leto 2016  zagotavlja normalno delo organov občine, občina bo lahko  

izvrševala zakonska določila na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. S sprejetjem 

proračuna bo zagotovljeno nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju, lahko 

se bodo začele izvajati nekatere nove investicije. Sprejeti proračun bo posrednim 

proračunskim uporabnikom zagotovil nemoteno izvajanje njihove zakonske  dejavnosti v letu 

2016. 

 

Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in iz načrta razvojnih programov – 

NRP. V prilogi je kadrovski načrt ter načrt razpolaganja s premoženjem 2016. 

 

Predsednika zanima na kakšni osnovi se bo povečal nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča. Ga. Svete odgovori, da na podlagi stanja pridobljenega od ministrstva za finance. 

Nadaljnje ga zanima, od kje prihodki iz naslova podeljenih koncesij. To so lovske koncesije 

ter koncesije za vodo. Zanima ga tudi kaj so to kapitalski prihodki. Direktorica obrazloži, da 

gre za prihodke od prodaje nepremičnin občine oz. dajanja v najem, in sicer na podlagi 

ocenjenih zneskov cenilca.  
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G. Selana zanima, na kakšen način občina predvideva stanje sredstev na dan 31.12.2015. Ga. 

Svete obrazloži, da gre za oceno stanja izračunanih na podlagi obveznosti in terjatev. Gre za 

približno 1/12 tekočih odhodkov, ki se jih bo plačalo v januarju 2016, torej obveznosti za 

december. Glede kratkoročnega kredita ga. Svete razloži, da so bo šlo v postopek samo v 

primeru, če ne bo zagotovljenega denarja iz strani ministrstva. 

 

G. Kovačiča zanima, zakaj je bila realizacija različnih investicij brez kanalizacije in 

spremljajoče infrastrukture na dan 31.10.2015 za 1,5mio nižja od predvidene. Ali to pomeni, 

da se stvari ne plačuje? Zanima ga, kakšne je današnje stanje obveznosti ter ali se bodo 

obveznosti prenašale v naslednje leto. Ga. Cvetko je povedala, da se obveznosti dokaj redno 

plačuje, izvzeta so le nakazila krajevnim skupnostim (v primeru nelikvidnosti se nakazuje tudi 

tem) ter situacije v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav, za katere s strani 

kohezije sredstev še ni bilo. Zanima ga zakaj se je okoljska dajatev za odvajanje odpadnih 

voda zmanjšala iz 270.000€ na 240.000€ in ne več, saj bodo sedaj gospodinjstva priključena 

na nov kanalizacijski sitem in te takse ne bo več potrebno plačevati. Glede na to, da nov 

sistem plačevanja še ne bo vzpostavljen na začetku leta so se temu primerno prihodki 

zmanjšali samo za ugotovljeno. Na drugi strani so se močno povečali prihodki iz naslova 

najemnine za vodovodni in kanalizacijski sistem. 

 

Člani odbora so izpostavili problem šolskih prevozov. 

 

G. Kovačiča zanima kako je s plačevanjem stroškov npr. zdravstvenih domov, ki imajo v 

najemu prostore občine oz. krajevne skupnosti. Občina Bezovica daje v najem prostore za ZD 

Podeč, krajevna skupnost pa za ZD Vnanje Gorice. Iz občinskega proračuna se torej plačujejo 

stroški za ZD Podpeč, le-te pa se naprej zaračuna najemnikom.  Nadalje opaža, da je na 

kanalizaciji Rakitna preveč sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje, predvideva da bi se ta 

sredstva morala nameniti za projektno dokumentacijo za II. fazo. Zato predlaga, da se ukine 

NRP za I. fazo in doda NRP za II. fazo. Pripombo ima, da v proračunu ni vključen NRP za 

obnovo stavbe MKZ Rakitna v letu 2017, čeprav naj bi bila ta zadeva obljubljena. 

 

Predsednik razmišlja tudi o NRP-ju za nakup zemljišča za športno dvorano na Brezovici.      

 

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  

 

Sklep:  

 

Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica 

za leto 2016, z dodatkom dveh NRP-jev, v potrditev na Občinski svet.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 Razno 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 

                 Predsednik odbora:    

                      Damjan Rus    

 

 

Brezovica,  21.12.2015 


