ZAPISNIK
2. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 4. 6. 2019 ob 19.00 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Daliborka Brčan, Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Mateja Lekan-Štrukelj, Boris
Malovrh in Mateja Šuštaršič
ODSOTNI: Breda Jesenko
OSTALI:

Sabina Ciriković, Nina Cvetko, Ivanka Stražišar in Alenka Svete.

Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna.
DNEVNI RED:
1. pregled in potrditev 1. zapisnika;
2. obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Brezovica za
leto 2019 (II rebalans);
3. seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Brezovica na dan 31.12.2018 ter
4. razno.

AD 1 Pregled in potrditev 1. zapisnika
Sklep 1:
Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 1. seje Finančnega, pravnostatutarnega odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 2 Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Brezovica
za leto 2019 (II rebalans)
Predsednik ter podžupan predstavita finančno stanje občine. Zapadle obveznosti ima občina
samo do Krajevnih skupnosti, ostalo je poplačano. Predsednik pove, da sta v veliki meri na
sestavo rebalansa vplivali odločitvi svetnikov glede nakupa zemljišča za športno dvorano na
Brezovici ter prostorov za opravljanje zdraviliške dejavnosti Mladinsko klimatskega
zdravilišča Rakitna. Na račun povečanja odhodkov na strani družbenih dejavnosti, so se
zmanjšali odhodki pretežno na področju komunalne dejavnosti.
Direktorica je poddala splošen pregled rebalansa. Odhodki so se povečali tudi zaradi
prenesenih obveznosti iz preteklega leta. Na povečanje prihodkov je vplivala višja
povprečnina ter uvrstitev projekta obnove šolskih igrišč OŠ Preserje ter POŠ Rakitna, ki bo
sofinanciran-LAS Barje.
Podžupan pove, da so odhodki bistveno večji tudi zaradi napredovanj zaposlenih v plačne
razrede in nazive, zaradi višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede ter zaradi povečanja
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stroška za regres v Vrtcih Brezovica. Pediater zaradi prevelikega stroška ne bo imel svojih
prostorov v novem kompleksu zraven Eurospina, ampak v prenovljenih prostorih Vile Kobi.
Na komunalnem področju se bodo določeni projekti prenesli v naslednja leta. Aktivno pa se
dela na projektu aglomeracije Vnanje Gorice, kjer se pričakuje kohezijska sredstva. Podžupan
pove, da na finančne težave vplivajo tudi visoke cene gradbenih storitev. Predstavi glavne
projekte na področju komunalne dejavnosti.
Predsednika zanima, kaj je z dolgoročno zadolžitvijo JKP-ja v odloku, ter zakaj so nekateri
prihodki tako visoki. Podžupan odgovori, da gre za potencialni zadolžitev, in da ni še nič
dorečeno. Kar se tiče prihodkov, je njihova višiva odvisna od realizacije v preteklem letu ter
tekoče realizacije. Nekateri so mogoče planirani malo previsoko.
Predsednika zanima, koliko je prenesenih obveznosti iz preteklega leta in ali so poplačane.
Podžupan odgovori, da okoli 400.000,00 EUR in da so že vse poplačane. Zanima ga tudi,
zakaj je taka razlika pri proračunski rezervi glede na I. rebalans. Podžupan odgovori, da so se
s I. rebalansem, ki se je moral sprejeti v zelo kratkem času, odhodki povišali samo na kontu
Proračunske rezerve, in se od tam nato prerazporedili na postavke, kjer je bilo to potrebno.
Predsednik je podal vprašanje g. Malovrhu, in sicer, ali je upravljanje vodovoda na Brezovici
že prenešeno na JKP. Odgovor je, da ja. Popraviti bo potrebno prihodke in odhodke Krajevne
skupnosti Brezovica.
Predsednik je opozoril, da je pri obrazložitvah posebnega dela (19021003) potrebno dodati, da
so se cene vrtca dvignile tudi zaradi višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede. Zanima
ga, zakaj se na postavko 20043003-Pomoč na domu, že sedaj ne prerazporedi sredstev s
postavke dejavnosti CSD. Direktorica je odgovorila, da še ni fiksnega datuma, kdaj se bo
koncesija na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Brezovica uvedla, zato
se bo prerazporejalo, ko bo to potrebno in ne prej.
Zadnje kar predsednika zanima je, zakaj se povišanje oz. zmanjšanje odhodkov v
obrazložitvah posebnega dela, preračunava glede na veljavni plan in ne na zadnji sprejeti
proračun. Ga. Cvetko in ga. Svete razložita, da se potreba po rebalansu pojavi, ko se z
ostalimi ukrepi med letom, ne da uravnotežiti proračuna. Povišanje ali zmanjšanje prihodkov
in odhodkov se planira glede na veljavni plan in ne na zadnji sprejeti proračun. Zato je tudi v
obrazložitvah ter v numeričnem delu proračuna, preračunano na tak način. O
prerazporeditvah, s katerimi tudi vplivamo na višine posameznih postavk v proračunu, pa se
Finančnemu, pravno-statutarnemu odboru ter Občinskemu svetu, poroča dvakrat letno.
Predsednik prosi, da se popravi vrednost NRP-ja Kolesarski park v KS Rakitna, v letu 2020,
zaradi prijave na javni poziv LAS Barje z zaledjem za pridobitev EU sredstev.
Sklep 2:
Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje Predlog Odloka o spremembah odloka o
proračunu občine Brezovica za leto 2019 (II. rebalans), v nadaljnjo obravnavo na
Občinski svet in mu predlaga njegov sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD 3 Seznanitev s Premoženjsko bilanco občine Brezovica na dan 31.12.2018
Sklep 3:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje Premoženjsko bilanco občine Brezovica
na dan 31.12.2018, v seznanitev Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 4 Razno
Seja Občinskega sveta bo 12.6.2019 in ne 13.6.2019.
Seja je bila zaključena ob 20.10.
Zapisala:
Nina Cvetko

Predsednik odbora:
Gorazd Kovačič
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