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ZAPISNIK 
 
 
1. sestanka Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bil dne 8.12.2014 ob 18.00 uri v 
prostorih Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Damjan Rus, Jožef Selan, Breda Jesenko, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, 

Jana Pratneker, Boris Malovrh 

OSTALI: Župan Metod Ropret, Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Nina Cvetko  
 
 
Župan Metod Ropret je prisotne pozdravil in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine 
Brezovica o imenovanju članov v posamezne odbore predlagal, da se opravi konstituiranje 
odbora. Glede na opravljene usklajevalne sestanke je bil izoblikovan predlog za predsednika 
odbora, in sicer je bil za predsednika odbora predlagan Damjan Rus.  
 
Predlagal je v potrditev naslednji sklep. 
 
Sklep:  

Za predsednika Finančno, pravno-statutarnega odbora se imenuje Damjana Rusa.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Izvoljenemu predsedniku Damjanu Rusu je župan zaželel dobro in konstruktivno delo odbora 
in mu predal nadaljnje vodenje sestanka.  
 
Damjan Rus se je za izkazano zaupanje zahvalil in izrazil željo po dobrem sodelovanju.  
 
Odbor je delo nadaljeval po predlaganem dnevnem redu, kateremu je bila dodana še ena točka 
dnevnega reda – kot 3. po vrsti – Obravnava višine točke za odmero NUSZ za leto 2015, s 
tem, da je prva točka dnevnega reda že bila opravljena.  
 
DNEVNI  RED: 
1. konstituiranje odbora; 
2. obravnava Predloga odloka o Proračunu Občine Brezovica za leto 2015 s prilogami; 
3. obravnava višine točke za odmero NUSZ za leto 2015 ter 
4. razno.  
 

 

AD 2. Obravnava Predloga odloka o Proračunu Občine Brezovica za leto 2015 s 

prilogami   

 
Predsednik odbora Damjan Rus je na kratko seznanil člane odbora – predvsem člane, ki so 
prvič v odboru, o nalogah odbora pri sprejemanju proračuna za leto 2015 skupaj z obveznimi 
prilogami. Dal je besedo županu in predstavnikom Občinske uprave, ki so pripravili predlog 
proračuna za leto 2015.  
 
Skladno s 85. členom Poslovnika (Ur.list RS, št. 80/2010) je župan na 2. redni seji 
Občinskega sveta Občine Brezovica, dne 20.11.2014 predstavil Predlog odloka o Proračunu  
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za leto 2015 in ga dal v obravnavo delovnim telesom – odborom Občinskega sveta, ki so 
opravili obravnavo Predloga o odloku Proračuna Občine Brezovica za leto 2015 do 5.12.2014.  
 
Župan je na kratko povzel, da je ta odbor tisti, ki skrbi ali ugotavlja pravilnosti proračuna, saj 
so vsebino proračuna določili skupaj z Občinsko upravo ostali odbori. Poudaril je, da je 
proračun za leto 2015 drugačen – specifičen glede na vse investicije, ki so v teku in glede 
zadolževanja. Poudaril je tudi, da še ni s strani države določene primerne porabe iz katere 
izhaja izračun prihodkov za leto 2015. Zaradi tega bo gotovo v letu 2015 potreben rebalans. 
Vse te nedorečenosti so bili vzrok temu, da se je odločilo samo za enoletni proračun. Župan je 
na koncu še predlagal, da v kolikor odbor ugotovi skladnost proračuna, naj ga posreduje v 
obravnavo Občinskemu svetu.  
 
Predsednik odbora je dal besedo še predstavnikom Občinske uprave – finančno računovodski 
službi in v.d. direktorja OU, ki so obrazložili izhodišča in pripravo proračuna za leto 2015 ter 
pojasnili vprašanja vezana na proračun.  
 
Kovačič Gorazd je pripravil nekaj vprašanj – višine zapadlih obveznosti ter njihovo oceno na 
datum 31.12.2014; zneske odprtih terjatev do države zaradi sofinanciranja gradnje 
kanalizacije; višina prekoračitev stroškov gradnje kanalizacije po posameznih KS; višino 
kratkoročnih in dolgoročnih bančnih posojil.  
 
Na nekatera zastavljena vprašanja je dobil odgovore, nekatere odgovore pa bo dobil na seji 
občinskega sveta oz. se bo oglasil v finančni službi.  
 
Člani odbora so skozi razpravo proračuna razpravljali o posameznih postavkah in njihovi 
ustreznosti, kot na primer gradnja dodatnih dveh oddelkov vrtca v Preserju, sanacija 
nekvalitetne gradnje OŠ Brezovica, zadolževanje občine, komunalni prispevki za kanalizacijo, 
stroški MIRED, okoljske dajatve…..  
 
Predlog Proračuna sestoji iz: 

• odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 – tekstualni del; 
• splošnega dela proračuna, v katerem se nahaja bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja; 
• posebnega dela proračuna, ki sestoji iz obrazložitev in tabelaričnih prikazov 

odhodkov;  
• načrta razvojnih programov z obrazložitvami; 
• kadrovskega načrta Občine Brezovica za leto 2015 ter 
• načrta razpolaganja s premoženjem Občine Brezovica za leto 2015. 

 
Finančno, pravno – statutarni odbor se je do posameznih sklopov opredelil pozitivno in sicer:  
• Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 – tekstualni del 

Je sprejemljiv in pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu.  
• Splošni del proračuna, v katerem se nahaja bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja  

Obrazložitve so sprejemljive in se posredujejo v obravnavo na Občinski svet. Popravi se 
letnica iz 2014 na 2015. 
• Posebni del proračuna sestoji iz obrazložitev in tabelaričnih prikazov odhodkov  

Je sprejemljiv in pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu. 
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• Načrt razvojnih programov z obrazložitvami 

Je sprejemljiv in pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu s pripombo, da bi bilo v 
bodoče potrebno večjo pozornost posvetiti obrazložitvam. Pri tej točki so bili mnenja, da se 
izpostavi racionalnost investicije gradnje dveh oddelkov vrtca v Preserju, kot jim je bilo 
predstavljeno.  
• Kadrovski načrt Občine Brezovica za leto 2015 

Je sprejemljiv in pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu 
• Načrt razpolaganja s premoženjem Občine Brezovica za leto 2015 
Je sprejemljiv in pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu.  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  
 

Sklep:  
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Predlog odloka o Proračunu Občine Brezovica 
za leto 2015 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet, kateri skladno z 86. členom Poslovnika 
opravi splošno razpravo in se lahko odloči o nadaljevanju postopka sprejema.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD 3. Obravnava višine točke za odmero NUSZ za leto 2015 

 

Glede na to, da v letu 2015 še ne bo uveljavljena nova zakonodaja s področja obdavčitve 
nepremičnin, je skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih – VI. poglavje Zakona o stavbnih 
zemljiščih,  56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih, Zakonom o graditvi objektov in 17. 
člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča potrebno, da Občinski svet s 
sklepom določi vrednost točke za naslednje leto. V kolikor svet ne potrdi nove vrednosti točke 
ostaja v veljavi zadnja potrjena vrednost.  
 
Pregled vrednosti po letih: 

• za leto 2008 je bila vrednost točke  0,0022 €;  
• za leto 2009 je bila vrednost točke  0,0023 €; 
• za leto 2010 je bila vrednost točke    0,0024 €; 
• za leto 2011 je bila vrednost točke  0,0025 €; 
• za leto 2012 je bila vrednost točke  0,0028 €;   
• za leto 2013 je bila vrednost točke  0,0031 € ter   
• za leto 2014 je bila vrednost točke  0,0034 €.   

 
Kot izhodišče za določitev vrednosti točke za leto 2015 je povečanje vrednosti točke za leto 
2014 za 5 %,  kar znese   0.00357 € oziroma vrednost točke NUSZ za leto 2015 je 0,0036 €, 
     
Finančno, pravno – statutarni odbor je sprejel naslednji  
Sklep:  
Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica v potrditev 
vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v višini 
0,0036 €.  
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AD 4. Razno 

 

Pod točko razno so člani razpravljali o nalogah in zadevah, ki bodo tema nadaljnjih sestankov 
– Zaključni račun, Odlok o plakatiranju (cenik storitev), pregled Statuta in Poslovnika, itd… 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 
 
                  Predsednik odbora:    
                      Damjan Rus    
 
 
Brezovica,  8.12.2014 


