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       Z A P I S N I K                         
 
4. izredne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 11. 

oktobra 2018, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Katja Avanzo 
2. Liljana Bošnjak 
3. Marta Bregar 
4. Martin Cvetko 
5. Marko Čuden 
6. Igor Gabriel 
7. Breda Jesenko 
8. Tomaž Kermavner 

9. Gorazd Kovačič 
10. Boris Malovrh 
11. Miran Repar 
12. Veronika Susman  
13. Klemen Velkavrh 
14. Marija Veršič 
15. Nejc Vesel 
16. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora 
3. Miha Žgajnar – urednik Barjanskega lista 
4. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 
Metod Ropret – župan 
Ključen namen seje je, da se seznanimo s predlogom Odloka o proračunu za leto 2019. V 
nadaljevanju bomo poizkušali proračun uskladiti in do konca mandata tudi potrditi. Seja je 
sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov, opravičila sta se Aleš Ogrič in Damjan Rus.  
 

AD 2 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
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PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 3 
Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 
 
Metod Ropret – župan 
Sam predlog so svetniki dobili v gradivu in so si ga lahko pogledali. V skladu z rokovnikom 
bodo možne pripombe. Želi povedati nekaj o razlogih, zakaj sprejemamo proračun ob koncu 
mandata. Prvi razlog je, da so lokalne volitve letos več kot mesec kasneje, kot so bile običajno 
v prejšnjih mandatih. Z novo sestavo Občinskega sveta in formiranjem odborov, bomo prišli v 
konec leta, še bolj verjetno pa v začetek novega leta. Ob nekem normalnem sosledju 
dogodkov to pomeni sprejetje proračuna konec februarja ali v sredini marca. Prioritete imamo 
dorečene in znane, zato je smiselno in primerno, da proračun formiramo. Kar dobršen del 
projektov je vezanih na razpise. Če pridemo do proračuna sredi marca ter takrat pričnemo z 
razpisi, se nam lahko zgodi, da ob pritožbah ali zapletih pridemo prepozno do zaključka 
postopka in nam lahko šolske počitnice enostavno uidejo. Tak projekt je predvsem OŠ 
Brezovica, ki je vezana na počitnice. To je drugi razlog, da smo se poslužili priprave 
proračuna že sedaj. Verjetno nas že kmalu v začetku leta čaka rebalans. Razlog ni ta, da ne bi 
znali planirati proračuna na odhodkovni strani. V tem trenutku še potekajo pogajanja med 
Ministrstvom za finance in občinami. V našem proračunu smo upoštevali povprečnino za leto 
2019 v višini 558 evrov na prebivalca. To je tisto, kar je trenutno veljavno. V teku so 
pogajanja, zadnji dokument, ki smo ga dobili včeraj, nakazuje da je bila občinam ponujena 
glavarina v višini 565 evrov na prebivalca. V nadaljevanju je bila ponujena povprečnina v 
višini 572 evrov, vendar tudi to še ni končna številka, je še predmet pogajanj in je možno, da 
bo številka še višja. Ampak če upoštevamo razliko med 558 in 572 evrov, to za nas pomeni 
približno 200.000 evrov na letnem nivoju. Ko bo končna številka znana, bomo na prihodkovni 
strani morali balansirati proračun. Dogovorili se bomo lahko še o kakšnih stvareh pri 
odhodkih, ki se bodo vmes pokazale kot nujne in potrebne. Pred nami je zima, ne vemo, kaj 
na bo prinesla izvedba zimske službe. Kakšna zaloga je zagotovo dobrodošla. Če ne drugega, 
bi lahko uspeli znižati svoje zadolževanje glede na načrtovane investicije. To so razlogi, 
zaradi katerih upa, da bomo uspeli proračun sprejeti do konca mandata. Proračun je enoleten, 
večinoma smo sprejemali dvoletne proračune. Danes gre za seznanitev, vsebina je na mizi 
pred svetniki, obrazložitve so priložene, višina je znana. V rokovniku so navedeni roki za 
oddajo pripomb in usklajevanje. Od 11.10. do 26.10. zbiramo pripombe. Potem sledijo odbori 
in naša naslednja seja. Upa, da bomo na seji imeli usklajen proračun, kot je bilo v navadi do 
sedaj. Ob predstavitvi predloga proračuna razprava ni predvidena. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 175: 

1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Brezovica (Ur.l. 29/2017) opravil splošno razpravo o predlogu 

Odloka o proračunu Občine Brezovica za 2019.  

 

2. Skladno s 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Ur.l. 

29/2017), se opravi 15. dnevna javna razprava o predlogu Odloka o proračunu 

Občine Brezovica za leto 2019, ki traja od 11.10 do 26.10.2018. Sklep in gradivo 

se objavita na spletni stani Občine Brezovica.  

 

Izid glasovanja: 
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ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 19:20 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 4. izredne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


