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ZAPISNIK 
 
 
7. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bil dne 15.03.2016 ob 19.00 uri v prostorih 
Občine Brezovica. 
 
PRISOTNI:  Damjan Rus, Gorazd Kovačič, Veronika Susman, Jana Pratneker, Boris 

Malovrh in Breda Jesenko 

OSTALI: Ivanka Stražišar, Nina Cvetko, Alenka Svete in Sabina Ciriković  
 
Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna. 
 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 6. zapisnika; 
2. obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2015 ter 
3. razno. 

 
Pred obravnavo dnevnega reda je direktorica predstavila prisotno go. Ciriković, ki bo nadomeščala go. 
Cvetko, ki bo na porodniškem dopustu in tako opravljala tudi administrativno podporo Finančno, 
pravno-statutarnemu odboru. 
 
AD 1 Pregled in potrditev 6. zapisnika 

 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  
 

Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 6. odbora z eno pripombo.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 2 Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 

2015 

 

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, je občinska uprava pripravila 
zaključni račun proračuna.  Pri tem je bila upoštevana struktura, vsebina in postopki priprave 
v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun prikazuje predvidene in 
realizirane prihodke in druge prejemke ter predvidene odhodke in druge izdatke proračuna v 
proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega 
proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med 
izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo 
na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva smo 
pripravili tudi letna poročila. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica vsebuje splošni del, posebni del ter NRP-je z 
obrazložitvijo realizacije.  
 
Splošnemu ter posebnemu delu in načrtu razvojnih programov sledi poročilo o porabi sredstev 
proračunske rezerve, poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije, obrazložitev 
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podatkov iz bilance stanja ter poročilo o upravljanju denarnih sredstev EZR. Na koncu so še 
naslednje priloge: prerazporeditve, obrazložitev načrta razpolaganja s premoženjem občine 
Brezovica za leto 2015 ter letna poročila občine, EZR-ja ter krajevnih skupnosti.   
 
Direktorica je v uvodu povedala, da v letu 2015 odprodaj zemljišč ni bilo.  
 
G. predsednika zanima glede zadolževanja. Ga. Svete pove, da je občina na dan 31.12.2015 
dolgoročno zadolžena za 5.589.181,85€ kar je še vedno pod kvoto dovoljenega zadolževanja. 
Za letos se novega zadolževanje ne predvideva. Kredit z najdaljšo dobo odplačevanja je 
sklenjen za 15 let, glavnico se začne odplačevati v letu 2017. 
 
G. Kovačič je predhodno poslal vprašanja in pripombe, katera so bila na odboru pojasnjena. 
 
Vprašanja: 
 
G. Kovačič: Realizirani transferni prihodki iz drugih javnih institucij so v primerjavi s planom 
iz rebalansa proračuna 2015 II nižji za cca. 1,2 milijona EUR. Verjetno gre (skoraj) v celoti za 
zamudo pri izplačilih MOP za gradnjo kanalizacije. So bila celotna sredstva v začetku 2016 
nakazana ali je še kaj ostalo odprtega? 
 
Direktorica: V letu 2016 je MOP nakazal še polovico zadržanih zneskov pri kanalizaciji 
Notranje-Vnanje Gorice ter nekaj nadzora. Kar se tiče kanalizacije Podpeč-Preserje so bila 
prav tako še nakazana sredstva za nadzor ter obveščanje, za nekaj več kot pol milijona pa se 
občina z MOP še usklajuje. 
 
G. Kovačič: Kako to, da so realizirani investicijski odhodki v primerjavi z rebalansom 2015 II 
iz novembra 2015 nižji za cca. 900.000 EUR? Od tega npr. stroški gradnje kanalizacije za cca. 
520.000 EUR in spremljajoče obnove vodovoda za cca. 90.000 EUR. Ti zneski so morali biti 
v novembru že znani. Zakaj niso bili odhodki ustrezno znižani že v novembrskem rebalansu? 
Ali se je plačilo nekaterih računov premaknilo v leto 2016 in zato ni izkazana realizacija v 
letu 2015? 
 
Direktorica: Drugi rebalans 2015 je bil v pripravi oktobra, ko zneski končnih situacij še niso 
bili znani. Kar se tiče kanalizacije, se noben račun ni premaknil v letu 2016, kajti po pogodbi 
z MOP so morali biti vsi računi poravnani do 31.12.2015, v nasprotnem primeru ne bi bili 
upravičeni do kohezijskih sredstev. 
 
G. Kovačič: Skupna vrednost prenesenih obveznosti, ki so računovodsko nastale v letu 2015, 
v leto 2016 je 699.162 EUR. Koliko od tega je občina doslej že plačala? 
 
Ga. Cvetko: Občina je vse prenesene obveznosti že poravnala, na današnji dan ni nobene 
zapadle obveznosti razen do podjetja Gonzaga d.o.o., zaradi nerešene zadeve. 
 
G. Kovačič: Kolikšna je skupna vrednost investicij v prenovo komunalne infrastrukture, ki so 
bile že izvedene sočasno z gradnjo kanalizacije, pa izvajalci (npr. JKP Brezovica) zanje v letu 
2015 niso izdali računa? So ti računi zdaj že plačani? Kateri so (bili) največji upniki in za 
kolikšne zneske gre pri njih? 
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Ga. Cvetko: Načeloma takih računov ni. Nekaj je bilo naročilnic za arheološka 
postizkopavanja pri podjetju Magelan d.o.o., v znesku okoli 50.000,00€. Sočasno se je 
obnavljal tudi vodovod (JKP Brezovica), ki je bil plačan v letu 2016, a so računi v letu 2015 
že bili.  
 
G. Kovačič: Kako to, da se je realizirana vrednost nadstandardnih programov v OŠ Preserje 
znižala s cca. 100.000 na cca. 60.000 EUR? Precej sta se znižali tudi realizirani vrednosti 
prevozov v šole in subvencioniranja varstva otrok na domu. So te številke rezultat zamika 
plačil v leto 2016 ali so rezultat znižanja obsega storitev? 
 
Direktorica: Povzetek odgovorov skrbnika postavke g. Acmana: Pri OŠ Preserje gre za zamik 
plačil v letošnje leto (niso poslali vseh računov koncem leta). Realizacija se je znižala pri 
subvencijah varstva otrok na domu (nižje število prosilcev od septembra dalje zaradi novo 
odprtih oddelkov v Preserju). Glede prevozov pa gre za zamik plačil kakšnega računa (LPP) v 
2016. Znesek pa je določen s pogodbo z LPP. 
 
G. Kovačič: Kaj je vključeno v kategorijo »714199 Drugi izredni nedavčni prihodki«, katere 
obseg se je precej zvišal? 
 
Ga. Svete: Drugi izredni nedavčni prihodki so se od planiranih 70.000,00€ povečali na 
124.685,82€. Gre za vse ostale prihodke, ki jih je malo težje predvidet. Nazaj smo dobili del 
zavarovanja za šole, večje nakazilo je bilo od podjetja Energetika Ljubljana, v zvezi s 
kanalizacijo Notranje Gorice, več sredstev kot v letu 2014 je bilo  nakazanih tudi za 
oglaševanje v barjanskem listu, večji so bili tudi nekateri stroški krajevnih skupnosti. Nekaj je 
bilo terjatev iz dedovanja, ena nepovratna finančna spodbuda,… 
  
G. Kovačič: KS Vnanje Gorice izkazuje kratkoročne terjatve v višini 76.984 EUR, od teh naj 
bi bila ena odprta že več let. Za kaj gre? 
 
Ga. Cvetko: Tukaj je napaka. Teh terjatev je 11.009,82€. Več let je odprta samo ena izvršba 
za eno uporabnico groba. Opomine se dela mesečno in na podlagi tega tudi izvršbe.  
 
Pripombe: 
G. Kovačič: V tekstovnem splošnem delu je v predzadnji vrstici na strani 24 napaka: zdi se, 
da je del teksta izginil. 
 
Popravljeno. 
 
G. Kovačič: V obrazložitvah Posebnega dela pri postavkah 13021001 Vzdrževanje cest na 
nivoju občine, 13021002 Zimska služba, 13023003 Subvencije javnega potniškega prometa in 
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika (str. 55-57) piše, da je bila realizacija 
manjša od plana, iz Rebalansa 2015 II pa sledi, da je bila večja. Dodatno vprašanje: zakaj se je 
subvencija LPP zvišala? 
 
Ga. Cvetko: Skrbnik komunalnega področja g. Čuden je obrazlagal realizacijo glede na 
veljavni plan (rebalans skupaj z vsemi prerazporeditvami) in ne glede na sprejeti plan 
(rebalans). Glede na pojasnjeno so obrazložitve pravilne. Postavka Subvencije javnega 
potniškega prometa se je glede na II. rebalans povečala za 50.000,00€, glede na veljavni plan 
pa znižala za 35.000,00€. Skupno povečanje je bilo za 35.000.00€. Realizacija 2015 je 
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sestavljena iz plačil pogodbe, iz plačanih sredstev LPP-ju za pokrivanje izgube v znesku več 
kot 60.000,00€ ter iz plačil novembrskih in decembrskih računov iz leta 2014. Iz tega sledi, da 
je sama subvencija LLP nižja in ne višja. 
 
G. Kovačič: V obrazložitvi postavke 16023001 Stroški urbanista, prostorski akti je pri dveh 
kontih navedena ista vsebina (»stroški za redno delovanje urbanistične službe«). 
 
Ga. Cvetko: Je pravilno, kajti za januarski račun se je uporabljal še splošni konto 402099, od 
februarja dalje pa bolj pravilen konto, in sicer 402008-Svetovalne storitve.  
 
G. Kovačič: V Poslovnem poročilu je na strani 15 navedeno, da je vsebina dolga občine do 
JKP Brezovica »oskrba z vodo«, verjetno pa gre za rekonstrukcijo vodovoda. 
 
Ga. Cvetko: Gre za vmesni ter končni račun za obnovo vodovoda, v skupni vrednosti 
364.697,35€, od skupaj 392.194,22€ dolga do podjetja JKP Brezovica, na dan 31.12.2015. 
 
Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel  
 

Sklep:  
 
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Zaključnega računa proračuna Občine 
Brezovica za leto 2015, v potrditev na Občinski svet.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 3 Razno 

 

Predsednik je povedal, da ga je G. Selan opozoril, da je bilo v prejšnjem mandatu sprejeto, da 
mora biti seja Finančno, pravno-statutarnega odbora en teden pred oddajo gradiva za na sejo 
občinskega sveta. 
 
Predsednika je zanimalo, kakšno je sodelovanje računovodstva s krajevnimi skupnostmi. S 
KS-ji se uspešno sodeluje, predsedniki ter njihovi tajniki so na tekočem kaj se opravlja v 
njihovem imenu v računovodstvu, hkrati pa upoštevamo njihove predloge.  
 
Go. Jesenko zanima, zakaj občina toliko plačuje zimski službi, kljub temu, da prave zime ni 
bilo. Direktorica ji odgovori, da morajo ne glede na to biti v pripravljenosti in da je cena stroja 
enaka ali gre za pluženje ali pa samo za posipavanje, ki se opravlja ne glede no to ali sneg je 
ali ne.  
 
Go. Jesenko zanima še, kaj se počne s sredstvi na postavki Promocija občine. Zdi se ji, da je 
premalo videnega. Postavka vsebuje stroške za tisk prospektov o kulturni in naravni dediščini, 
za njihov prevod, stroške za pripravo turističnega prispevka o občini, predvajanega na 
televiziji, stroške za sofinanciranje RDO, izdelavo geomehanskega poročila ter arheoloških 
raziskav za ureditev parka Kobi, izdelavo plakatov za Artmarket, najem začasnih toalet ob 
Podpeškem jezeru, geodetske storitve ter izdelavo načrtov za območje ureditve okolice 
Podpeškega jezera ter kamnoloma, stroške košenj,…   
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 
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                 Predsednik odbora:    
                      Damjan Rus    
 
 
Brezovica,  17.03.2016 


