ZAPISNIK
5. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bil dne 03.11.2015 ob 18.00 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.
2.
3.
4.

pregled in potrditev 4. zapisnika;
obravnava predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015;
obravnava in določitev višine točke za odmero NUSZ za leto 2016 ter
razno.

AD 1 Pregled in potrditev 4. zapisnika
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 4. odbora z manjšimi spremembami.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2 Obravnava predloga odloka o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto
2015
Kakor je bilo navedeno v prvem rebalansu, mora občina v letu 2015 zaključiti projekte
oziroma investicije na področju Varovanje okolja in naravne dediščine, to so izgradnja
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Projekti so financirani s strani Evropske unije in
Republike Slovenije in so uvrščeni v načrt razvojnih programov 2015-2019. V mesecu juliju
je občina od Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
prejela odločbo, na podlagi katere se povečajo sredstva sofinanciranja s strani kohezije in
države. Prav tako je na vseh ostalih področjih potrebno zaključiti projekte. Veliko spremembo
na prihodkih in odhodkih predstavlja uvrstitev projekta izgradnje RCERO centra, ki je
sofinanciran iz sredstev kohezije, države in občine in se bo zaključil v letošnjem letu.
Nekoliko se je povečala tudi investicija obnove vodovoda, povečali so se tudi transferni
odhodki plačila razlike v ceni vrtcev. Med krajevnimi skupnostmi so spremembe pri KS
Rakitna, kjer v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije projekta Ureditev parkirišča ob jezeru
in okolice jezera na Rakitni.
G. Selana zanima, ali bo občina imela dovolj denarja za poplačilo vseh dobaviteljev v
letošnjem letu oz. ali se to vidi v rebalansu. Direktorica pove, da v kolikor bo občina vse
zahtevke za sofinanciranje poslala do konca novembra, naj bi bili tudi vsi prihodki iz
sofinancerskih pogodb realizirani v letošnjem letu. Na tak način je tudi pripravljen rebalans.

1

Problem je lahko, če Ministrstvo za finance kljub poslanim zahtevkom denarja v tistem
trenutku ne bo imelo. Po drugi strani pa še vedno čakamo končne situacije.
Problem ki ga izpostavi g. Kovačič je, da obstaja verjetnost, da bi občina situacije kar potrdila,
zaradi rizika, da denarja ne bi pravočasno dobili. Direktorica pove, da tega rizika ni, saj
imamo v najslabšem primeru, v rebalansu predvideno zadolževanje. Ga. Svete pove, da smo
se za potrebe kanalizacije pri Eko skladu zadolžili za 3.500.000,00€. V najboljšem primeru
dodatnega zadolževanje ne bomo potrebovali, če pa bo potrebno je sedaj postopek
zadolževanja veliko krajši in enostavnejši.
G. Selan poda pripombo, da kot priloga rebalansu manjka podatek o stanju odprtih postavk ter
realizacija 2015, zaradi primerjave ter bolj realne slike. Zanima ga, kaj je z razpisom za javno
razsvetljavo.
G. Kovačiča zanima, če smo direktni investitor v RCER-o glede na to, da so stroški za
izgradnjo RCERO-o centra del našega proračuna. Ga. Svete pove, da je v proračun potrebno
vključiti vse prihodke in odhodke. Na podlagi tega so vključeni tudi vsi prihodki in odhodki v
zvezi z izgradnjo RCER-o centra. Denarni tok bo le prikazan, kljub temu, da ne bo dejanskih
nakazil.
G. Kovačiča zanima, kako to, da OŠ Preserje nima nikoli takih presežkov kot OŠ Brezovica.
Ravno tako ga zanima, zakaj smo zmanjšali prihodke od komunalni h prispevkov. Direktorica
pove, da je bilo veliko raznovrstnih pritožb, dobropisov zaradi plačil v preteklosti, po drugi
strani pa se bo šele sedaj aktivno začelo delati na izterjavah. G. Selan še doda, da bo problem
pri doseganju ustreznega števila priklopov na kanalizacijsko omrežje. G. Kovačiča še zanima,
kaj se dogaja v KS Rakitna, da so še zmeraj odhodki, glede na to, da je kanalizacija že
dokončana. Pomembno je, koliko bo osnova za kanalščino. Zdi se mu, da so pri nekaterih KSjih postavke občutno previsoke.
Direktorica predlaga, da se konkretna vprašanja na občino predloži nekaj dni pred odborom,
da se lahko na odboru o njih že diskutira. Člani odbora pa predlagajo, da se vsem nadaljnjim
rebalansom ter proračunom doda tabela realizacija do datuma priprave rebalansa oz.
proračuna.
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Predlog odloka o II. rebalansu proračuna
Občine Brezovica za leto 2015 skupaj z dodatkom realizacije 2015 v potrditev na Občinski
svet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD 3 Obravnava in določitev višine točke za odmero NUSZ za leto 2016
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor predlaga, da točka za odmero NUSZ za leto 2016 ostane
enaka kot v letu 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 4 Razno
Direktorica pove, da se je dogajanje v zvezi z akti prestavilo na naslednje leto, kajti prioriteta
je sedaj dokončanje kanalizacije, hkrati pa občina ni v nobenih večjih prekrških. Doda še, da
se bo sedaj začelo intenzivno pripravljati proračun 2016.
G. Malovrha zanima, kdo skrbi za transparentnost javnih naročil oz. kateri odbor preverja
pravilnost postopkov javnih naročil. Direktorica pove, da je za to pristojen nadzorni odbor,
hkrati pa ima občina vsako leto tudi revizije postopkov javnih naročil.
Sestanek je bil zaključen ob 19.10 uri.
Predsednik odbora:
Damjan Rus
Brezovica, 09.11.2015
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