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ZAPISNIK 
 
 
2. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bil dne 17.03.2015 ob 18.00 uri v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Damjan Rus, Jožef Selan, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, Jana Pratneker, 

Boris Malovrh 

OSTALI: Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Nina Cvetko  
 
Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna. 
 
Zapisnik 1. seje je bil predložen na seji, zato se bo potrjeval na naslednji seji. 1. točka 
predlaganega dnevnega reda se zato briše in tako se dnevni red glasi: 
 
DNEVNI  RED: 
1. obravnava osnutka Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2014; 
2. uskladitev cen najemnin grobov ter 
3. razno. 
 

 
AD 1 Obravnava osnutka Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 

2014 

 

Zaključni račun občine Brezovice za leto 2014 sestavljajo splošni del (bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del (načrtovani 
in realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov) ter obrazložitve splošnega ter 
posebnega dela zaključnega računa proračuna, izvajanja NRP-jev, podatkov iz bilance stanja 
ter upravljanja likvidnosti EZR-ja.  
 
Za leto 2014 so bila do 28. 02. 2015 pripravljena in oddana na Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letna poročila za Občino Brezovica, za vse 
krajevne skupnosti ter letno poročilo za enotni zakladniški račun Občine Brezovica. 
 
Proračunski primanjkljaj je znašal 1.243.874,76€, v letu 2014 s je občina zadolžila za 
3.130.754,00€ ter odplačala za 1.568.354,00€ dolga. Stanje sredstev na računih dne 
31.12.2014 je bilo 560.750,22€, zapadle obveznosti na ta dan pa so znašale 53.504,46€ do 
enega dobavitelja. 
 
Predsedniki je dal gradivo na obravnavo. G. Selana zanimajo prerazporeditve, in sicer zakaj 
tolikšna prerazporeditev za Energetsko sanacijo OŠ Preserje. Ga Svete je razložila, da so bile 
tolikšne prerazporeditve potrebne zaradi kandidature občine za javna sredstva v letu 2013. Ker 
je bil proračun 2014 sprejet že leta 2012 Energetska sanacija OŠ Preserje takrat ni bila 
predvidena. Zaradi priložnosti pridobitve javnih sredstev se je nato prerazporejalo na to 
postavko. Občina je namreč lahko kandidirala le pod pogojem, da je imela v načrtu razvojnih 
programov v proračunu 2014 zagotovljena sredstva za projekt Energetska sanacija OŠ 
Preserje. Občina je na razpisu uspešna in tako se je projekt realiziral v letu 2014.  
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Vse prerazporeditve so narejene po sklepu župana, in sicer znotraj področij ne glede na višino, 
kar je v skladu z odlokom. Člane odbora ter predsednika moti toliko prerazporeditev ter tudi 
višine teh prerazporeditev. Zato predlagajo, da za sejo sveta skrbniki postavk natančno 
obrazložijo, zakaj so bile prerazporeditve potrebne. Določili so meje, in sicer nad 10.000,00€. 
 
G. Kovačič je opozoril na nekaj pravopisnih napak, ter želel, da se gradivo dopolni z nekaj 
dodatnimi obrazložitvami, in sicer odplačilo dolga, postavka čistilni material in storitve, 
računalniške storitve ter obveščanje. Realizacija se mu zdi previsoka. Predsednik predlaga, da 
se tej tematiki bolj posveti pri obravnavi predloga rebalansa oz. proračuna. G. Kovačiča tudi 
zanima zakaj se je asfaltirala cesta mimo jezera in brunarice na Rakitni. Ali to tudi pomeni, da 
tam ne bo kanalizacije? Predsednik je odgovoril, da je to vprašanje za svetnike oz. komunalni 
odbor. Zanima ga tudi, koliko sredstev smo dobili iz sredstev za spodbujanje razvoja 
podeželja, in sicer za fasado KD Podpeč. V.D. direktorica je odgovorila, da še nič in da je 
občina  v postopku priprave zahtevka. Tudi za energetsko sanacijo OŠ Preserje predlaga, da se 
navede koliko sofinancerskih sredstev je občina pridobila.  Zanima ga tudi, zakaj so tako 
visoki stroški energije, vode,… pri nekaterih krajevnih skupnostih.  
 
Predsednika zanima, kdo plačuje elektriko npr. v športnih parkih. G. Selan pove, da krajevne 
skupnosti plačujejo vso elektriko, še celo društvom, ki opravljajo pridobitno dejavnost, le-ta 
pa ne plačujejo nobene najemnine, kar ni pravilno. Zato so stroški energije tako visoki. 
Predsednik ter člani predlagajo, da se krajevnim skupnostim da priporočilo, da uredijo 
najemne pogodbe. Člani so debatirali o ukinitvi krajevnih skupnosti. Predsednik je debato 
prekinil, z argumentom, da se je o tem že nekajkrat debatiralo na seji sveta. 
 
G. Kovačiča zanima kaj so to neplačan odhodki v bilanci stanja ter kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev ter zakaj tako visoke obveznosti do dobaviteljev. Ga. Svete obrazloži, da so to 
nezapadle obveznosti preteklega leta. Obveznosti se nanašajo na vse opravljene storitve v 
decembru, torej obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, druge obveznosti iz poslovanja, do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta ter ostale obveznosti. Zapadlih obveznosti na dan 
31.12.2014 je bilo le 53.504,46€ do podjetja Gonzaga d.o.o., ki narejenih napak na OŠ 
Brezovica še vedno ni odpravilo. Številka je visoka tudi zaradi obveznosti, ki jo ima občina 
konec leta, in sicer 10% vseh gradbenih situacij.  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  
 

Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Predlog zaključnega računa proračuna Občine 
Brezovica za leto 2014 s popravki v potrditev na Občinski svet.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 2 Uskladitev cen najemnin grobov 

 

V.D. direktorica želi poenotiti cene za najem grobnih polj vseh krajevnih skupnosti. Po 
pridobljenih podatkih je ugotovila, da imata KS Brezovica ter KS Notranje Gorice sistem 
obračunavanja na podlagi cene za enojni in dvojni grob. Ostale krajevne skupnosti pa 
obračunavajo cene na podlagi dejanske kvadrature.  
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G. Kovačič je imel pripombe glede poenotenja cen, in sicer:  KS ima po statutu proste roke pri 
odločanju glede pokopališke dejavnosti, različne KS imajo različne stroške vzdrževanja 
pokopališča ter KS Rakitna ima edini logični izračun po kvadratnih metrih. 
 
Zaenkrat je točka le informativna, dokler se ne zbere dovolj informacij in primerjav.  
 

AD 3 Razno 

 

Vprašanje je bilo glede rebalansa, in sicer bo še pred poletnimi počitnicami.  
 
V.D. direktorica je omenila nekaj aktivnosti, ki potekajo znotraj občinske uprave. Letos je 
občina že izvedla notranje revidiranje, imela inšpekcijski pregled uslužbenskega prava ter 
strokovni pregled pravnih zadev (statut, poslovniki, odloki, pravilniki,…). Izdelal se je tudi 
osnutek evidence nepremičnega premoženja občine. G. Kovačič je poudaril, da je tudi odlok o 
ustanovitvi JKP-ja v neskladju. G. Selan je povedal, da je bil odlok noveliran, in ga občinski 
svet v prejšnjem mandatu ni sprejel. Zadeva se ureja. G. Kovačič je glede nepremičnin 
povedal, da se kar nekaj občinskih nepremičnin uporablja v zasebne namene, ker niso urejene 
zasebne meje ali parcelne pogodbe. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 
 
                  Predsednik odbora:    
                      Damjan Rus    
 
 
Brezovica,  23.03.2015 


