
 1

ZAPISNIK 
 
8. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 5. 4. 2022 ob 17 uri v prostorih 
občine Brezovica.  
 
 
PRISOTNI:  Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Boris Malovrh, Mateja Lekan-Štrukelj in 

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

 
 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje; 
2. obravnava Predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2021; 
3. razno. 

 
 
AD 1 Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje 

 
Sklep 1:  

 

Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 7. redne seje Finančnega, pravno-

statutarnega odbora.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD 2  Obravnava Predloga Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 

2021 

 

Predsednik ugotavlja, da je predlog zaključnega računa skladen s projekcijami, 
predstavljenimi ob obravnavi rebalansa proračuna prejšnje leto. Na makro ravni je na 
izvajanje proračuna lanskega leta vplivala epidemija korona virusa, nepredvidena 
gospodarska rast, sprememba povprečnine, nepričakovani izdatki vrtcem in zdravnikom za 
delo v izrednih razmerah, pri izvajanju investicij pa premik začetka gradnje kanalizacije na 
Brezovici in v Žabnici v letošnje leto ter sprememb ostalih manjših investicij. 
 
G. Marko Čuden se strinja z oceno, da je bilo leto turbolentno, a izpeljane so bile vse začrtane 
investicije, razen kanalizacije. Glavni dve investiciji na komunalnem področju sta bili Most 
Podplešivica in Pločnik Nova Pot. Zamaknilo se je končanje investicije na Jezeru, kjer smo 
sofinancerji. Največja investicija na področju družbenih dejavnosti, to je Prizidek OŠ Preserje 
je bila ravno tako uspešno končana v lanskem letu. Zahtevek za vračilo sredstev je bil 
odobren in bo realiziran v letošnjem letu. Plačila komunalnega prispevka za gradnjo 
Mercatorja, katerega se je pričakovalo v lanskem letu, ni bilo. Zato je bilo konec leta nekaj 
zapadlih obveznosti, a le do nekaterih krajevnih skupnosti. Z likvidnostnim kreditom se je 
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zapadli znesek poravnal takoj v začetku letošnjega leta. Povedal je, da so se tudi v letu 2021 
upoštevala priporočila notranjih in zunanjih kontrol in je bilo skladno s tem izboljšano 
izvajanje lanskega proračuna in tudi priprava zaključnega računa. Leto 2021 g. Marko Čuden 
ocenjuje kot uspešno. 
 
Sklep 2:  

 
Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje Predlog zaključnega računa proračuna 

Občine Brezovica za leto 2021 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet in mu predlaga 

njegov sprejem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
AD 3 Razno 

 

G. Marko Čuden je pojasnil, da se občinska uprava pripravlja na največjo investicijo 
letošnjega leta, to je investicija Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Za 
prve obveznosti bo občina porabila sofinancerska sredstva, pridobljena za že poplačano 
investicijo Prizidek OŠ Preserje, ter sofinancerska sredstva Javnega Holdinga Ljubljana. Nato 
bodo verižno, za posamezne gradbene situacije in tranše plačil na razpolago sofinancerska 
sredstva za kanalizacijo iz kohezije in preostala lastna sredstva (po potrebi tudi kredit).  
 
Občina Brezovica ima visoke prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, saj je še zmeraj 
veliko novogradenj. 
 
Občina kandidira na več razpisih za sofinancerska sredstva. Najpomembnejši projekt, za 
katerega se bo potegovala za sofinancerska sredstva, je gradnja športne dvorane na Brezovici, 
sledijo gradnja kanalizacije v Goričici, Rakitni,…  
 
Zaradi izgradnje novega AC priključka-izvoza Dragomer z navezovalno cesto do Vnanjih 
Goric, prenove železnice na odseku Brezovica-Preserje, gradnje kanalizacije ter obnove ceste 
v Črni vasi, bo v letošnjem letu na cestah naše občine, potrebno veliko strpnosti zaradi 
oteženega prometa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.55. 
                    
Zapisala:                        Predsednik odbora:    
Nina Cvetko             Gorazd Kovačič    


