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ZAPISNIK 
 
5. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 24.3.2021 ob 18.00 uri v Modri 
dvorani.  
 
PRISOTNI:  Marko Čuden, Breda Jesenko, Gorazd Kovačič, Mateja Lekan-Štrukelj in 

Mateja Šuštaršič. 
 
ODSOTNI: Daliborka Brčan in Boris Malovrh. 
 
OSTALI: Sabina Ciriković, Ivanka Stražišar in Alenka Svete. 
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 3. zapisnika; 
2. pregled in potrditev 4. zapisnika; 
3. obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2020 ter 
4. razno. 

 
AD 1 Pregled in potrditev 3. zapisnika 

 
Sklep 1:  

 

Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 3. seje Finančnega, pravno-

statutarnega odbora.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

AD 2 Pregled in potrditev 4. zapisnika 
 
Sklep 2:  

 

Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 4. seje Finančnega, pravno-

statutarnega odbora.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 3  Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2020 

 

Predsednik ugotavlja, da so kot svetniki premalo obveščeni o dogajanju v občini, zato 
predlaga, da podžupan strne glavno dogajanje v preteklem letu ter pove bistvene značilnosti 
Zaključnega računa 2020.   
 
Podžupan je povedal, da je bila poraba sredstev v letu 2020, kljub turbolentnemu letu zaradi 
Covid-a 19, v redu. Planirane investicije so bile izpeljane. Burno dogajanje je bilo okoli 
pridobivanja potrebne dokumentacije za pridobitev kohezijskih sredstev za investicijo 
Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Ko je bila vloga že oddana je prišlo do 
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potrditve dodatnih sredstev in potrebno je bilo ponovno hitro ukrepanje ter popravljanje 
»stare« vloge. V letu 2020 kar se tiče tega projekta ni bilo sredstev iz planiranih prihodkov, 
ter posledično tudi ne odhodkov.  
 
Veliko dela je bilo z zagotavljanjem zaščitnega materiala zaradi Covid-a 19 šolam, vrtcem, 
patronažnim službam, zdravstvenim domovom,… 
 
Prihodki so bili realizirani po planu, ocena prihodkov je bila dobra. V letu 2020 ni bilo večjih 
težav z likvidnostjo. Povprečnina se je glede na planirano rahlo dvignila, mesečno dobivamo 
tudi nakazilo za uravnoteženje razvitosti občin. 
 
Direktorica je povedala, da smo se na družbenem področju prijavili za dodatna sredstva za 
gradnjo prizidka OŠ Preserje. Večje spremembe so tudi kar se tiče prenosa obveznosti z občin 
na državne organe, kar je predstavljeno v Zakonu o finančni razbremenitvi občin. Imeli smo 
tudi več nakazil države za delo v rizičnih razmerah za vrtce, patronažne službe, zdravnike, 
civilno zaščito, MKZ,… Prejeli ter prenakazali smo tudi sredstva za izpad sredstev za javne in 
zasebne vrtce. Nekje tretjino smo dobili povrnjenih sredstev za zaščitno opremo. 
 
Predsednik je imel nekaj konkretnih vprašanj v zvezi z zaključnim računom. Zanimalo ga je, 
od kje tako veliko stanje sredstev Krajevni skupnosti Vnanje Gorice, na dan 31.12.2020 ter 
zakaj tako malo investicijskih odhodkov. Predstavniki OU so pojasnili, da ima Krajevna 
skupnost Vnanje Gorice privarčevana sredstva že od prejšnjih mandatov, sedaj pa se začenja 
investicija v mrliško vežico. 
 
Predsednik je vprašal o razlogih za velika odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi 
prihodki od davka od premoženja, od NUSZ in od najemnin za stanovanja. Prihodke se 
načrtuje na podlagi predvidevanj ter podatkov iz preteklih let. 
 
Kar se tiče NRP-ja Obnova igrišč pred OŠ Preserje in OŠ Rakitna, bo potrebno preveriti 
realno vrednost projekta z vneseno vrednostjo v proračun po letih. 
 
Sklep 3:  

 
Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje Zaključni račun proračuna Občine 

Brezovica za leto 2020 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet in mu predlaga njegov 

sprejem. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
AD 9   Razno 

 

Predsednik je predlagal redno sklicevanje sej občinskega sveta in odborov preko aplikacije 
Zoom ter ponudil svojo pomoč pri organizaciji. Seje so pomembne za sprotno obveščanje 
svetnikov o dogajanju v občini in so priložnost za vprašanja in pobude. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15. 
                    
Zapisala:                        Predsednik odbora:    
Nina Cvetko             Gorazd Kovačič    


