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ZAPISNIK 
 
6. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 21.9.2021 ob 19.00 uri preko 
aplikacije Zoom.  
 
PRISOTNI:  Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Boris Malovrh, Mateja Lekan-Štrukelj in 

Mateja Šuštaršič. 
 
ODSOTNI: Daliborka Brčan in Breda Jesenko. 
 
OSTALI: Sabina Ciriković in Nina Cvetko. 
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev 5. zapisnika; 
2. obravnava predloga Odloka spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za 

leto 2021 (I. rebalans) ter 
3. razno. 

 
AD 1 Pregled in potrditev 5. zapisnika 

 
Sklep 1:  

 

Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 5. redne seje Finančnega, pravno-

statutarnega odbora.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD 2  Obravnava predloga Odloka spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica 

za leto 2021 (I. rebalans) 

 

 

Uvodoma predsednika zanima, katere so glavne spremembe, ki so vplivale na sestavo 
rebalansa. G. Marko Čuden je povedal, da je bistvena sprememba ta, da se investicija 
izgradnje kanalizacije prenaša v naslednje leto. Sprememba je velika tako na odhodkovni kot 
na prihodkovni strani. Potreba po spremembi, je tudi zaradi preloženih investicij ter zaradi 
povečanja vrednosti investicij, npr. čiščenje jezera na Rakitni, izgradnja parkirišča na Jezeru 
ter izgradnja pločnika in vodovoda na Jezeru. Zavedati se je treba tudi višanja cen materiala in 
s tem storitev na komunalnem področju. 
 
Po prejemu gradiva, smo od članice ga. Mateje Šuštaršič dobili naslednja vprašanja. 
Prilagamo pisne odgovore skrbnikov. 
 
Posebni del, stran 16 
06031016 – evidenca občinske lastnine nepremičnega premoženja   +5.000€ 
Kaj točno to zajema? 
 
Marko Čuden: Evidenca nepremičnega premoženja v Občini Brezovica, je bila do sedaj v 
excell obliki, kar pa ne zadošča zakonskim zahtevam. Občina je zato pristopila k odpravi te 
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pomanjkljivosti, na katero je opozoril tudi revizor. Evidenco smo naročili pri zato 
usposobljenih strokovnih službah.  
  
06031028 – zahtevki iz strani medobčinskega inšpektorata in redarstva    +20.000€ 
Kakšni zahtevki so se povečali?  
 
Gašper Jamnik: MIRED ima dodatno zaposlene redarje, so večji stroški za plače in so večji 
mesečni zahtevki sofinanciranja (delež Občine Brezovica v MIRED je 20,1 %).  
  
Posebni del, stran 21 
19032003 – OŠ Preserje – materialni stroški           +30.000€ 
Kateri nepredvideni materialni stroški so se povečali? 
 
Urban Acman: Glede na realizacijo v prvih 9 mesecih se je izkazalo, da bo na postavki 
zmanjkal omenjeni znesek. V glavni meri zaradi prenosa obveznosti iz lanskega leta v 
letošnje leto (za cca. 31.000 eur).   
 
Predsednik je podal naslednje dileme: 
- Glede na to, da je bil 22. 10. 2020 že sprejet rebalans letošnjega proračuna, se sprašujem, ali 
ne gre tokrat za II. rebalans. 
 
22.10.2020 so bile sprejete spremembe proračuna za leto 2021. To je akt o spremembah in 
dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred 
začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša. Rebalans je akt občine o spremembah 
proračuna med proračunskim letom. 
 
- V obrazložitvah Splošnega dela je navedeno, da se NRP Čiščenje jezera v Rakitni dviguje za 
89.000 EUR, v NRP pa je naveden dvig za 103.000 EUR. 
 
Pravilno je 103.315,09, kar je popravljeno v uvodu in splošnem delu. 
 
- Je dvig prihodkov od komunalnih prispevkov za 38 % ocenjen realno? 
 
Glede na realizacijo v letošnjem letu ter na pričakovane prilive do koca leta je dvig realen. 
Pričakujemo komunalni prispevek za gradnjo Mercatorja ter poslovnega centra za Spin-om. 
 
- Manjše število rednih sej Občinskega sveta in odborov ni neposredna posledica epidemije 
kot take, kot to piše v obrazložitvi, temveč je posledica odločitve, da se sej ne sklicuje, čeprav 
bi jih brez težav sklicevali v videokonferenčni obliki. Nekateri smo opozarjali, da so seje 
pomembne za reden pretok informacij v obeh smereh, in ponujali tehnično pomoč. 
 
- V Posebnem delu Bilanca odhodka nima stolpca z vrednostmi postavk in kontov po 
sprejetem proračunu in stolpca z indeksov. Tako je težje pregledno, kolikšne so spremembe, 
ki jih uvaja rebalans. Predlagam, da se to pripravi vsaj za sejo Občinskega sveta. 
 
Pomanjkljivost bo odpravljena v gradivu za sejo Občinskega sveta. Pri izvozu podatkov je 
pomotoma prišlo do izpada navedenih stolpcev. 
 
- Isto pripombo in predlog imam v NRP. 
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NRP-ji se sprejemajo v obliki, ki je priložena. 
 
- Imam še vsebinski vprašanji, kaj se načrtuje na trasi nekdanje železnice Brezovica-Vrhnika, 
ki jo občina odkupuje, in kako dolgo traso odkupuje. 
 
G. Marko Čuden je povedal, da gre za starovrhniško železnico. Sedaj je priložnost, da se 
odkupi 14.000m2. Ko bo zgrajena športna dvorana, se bo po njej odvil krožni promet. 
Možnost bo tudi priklopa na izvoz na Lukovici. Zgrajena bo dvopasovnica s pločnikom.  
G. Boris Malovrh je dodal, da namerava KS Brezovica, v sodelovanju z LAS-om, kandidirati 
na razpisu za gradnjo sprehajalne poti.  
 
G. Boris Malovrh je ugotovil številčno napako pri NRP-ju Ureditev ceste R3-642/1147 
Podpeč-Ig/Jezero, ki bo v gradivu za sejo Občinskega sveta popravljena. 
 
Ga. Matejo Lekan-Štrukelj je zanimalo, kaj je strošek v proračunu namenjen investiciji nove 
športne dvorane. G. Marko Čuden je odgovoril da gre za nakup zemljišča.  
 
Sklep 2:  

 
Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje Predlog Odloka o spremembah odloka o 

proračunu občine Brezovica za leto 2021 (I. rebalans) v nadaljnjo obravnavo na 

Občinski svet in mu predlaga njegov sprejem. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
AD 3   Razno 

 

 
Seja je bila zaključena ob 19.45. 
                    
Zapisala:                        Predsednik odbora:    
Nina Cvetko             Gorazd Kovačič    


