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ZAPISNIK 
 
9. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 12.10.2022 ob 18. uri v 
prostorih občine Brezovica.  
 
 
PRISOTNI:  Daliborka Brčan, Marko Čuden, Gorazd Kovačič, Boris Malovrh, Mateja 

Lekan-Štrukelj in Mateja Šuštaršič. 
 
ODSOTNI: Breda Jesenko 
 
OSTALI: Sabina Ciriković, Nina Cvetko in Ivanka Stražišar. 
 
 
Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna. 

 
 
DNEVNI  RED: 

1. pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje; 
2. obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za 

leto 2022 (I. rebalans); 
3. obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za 

leto 2023; 
4. razno. 

 
 
AD 1 Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 

 
Sklep 1:  

 

Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 8. redne seje Finančnega, pravno-

statutarnega odbora.  

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

Brezovica za leto 2022 (I. rebalans) 

 

Predsednik v uvodu pove, da je rebalans v tem obdobju pričakovan. Gre za usklajevanje 
planiranih prihodkov in odhodkov z realizacijo in s pričakovanji do konca leta. 
 
G. Marko Čuden pove, da sta glavna razloga za pripravo rebalansa prestavitev projekta 
kanalizacije v naslednje leto ter dvig plač in s tem povezani višji transferji vrtcem. 
Zadolževanje letos ne bo potrebno. 
 
Gradnja kanalizacije poteka po planih. Zaostankov ni.  
 
Občina razmišlja v smeri postavitve lastnih sončnih elektrarn. Nova športna dvorana, za 
katero je sedaj pripravljena idejna zasnova, jo bo zagotovo imela. Občina je v iskanju virov za 
njeno izgradnjo. 
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Sklep 2:  

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

proračunu občine Brezovica za leto 2022 (I. rebalans) v nadaljnjo obravnavo na 

Občinski svet in mu predlaga njegov sprejem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 3  Obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2023  

 

G. Marko Čuden je povedal, da se spremembe proračuna 2023 delajo, da bo tudi po lokalnih 
volitvah poslovanje steklo tako kot je načrtovano, brez dvanajstin ali česa podobnega. 
Bistvena sprememba je le na postavki za izgradnjo kanalizacije. Zadolževanje bo nujno 
potrebno. Predvideno je v višini 2 milijonov. 
 
V letu 2023 je pričakovan dvig položnic za vrtce ter položnic za vodo.  
 
Predsednik pove, da bo potrebna višja povprečnina, sploh zaradi dviga plač. Za leto 2023 je 
bila pred nekaj dnevi že sprejeta nova povprečnina. Verjetno bo ta z naslednjim predlogom še 
višja. 
 

Sklep 3:  

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

proračunu občine Brezovica za leto 2023 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet in mu 

predlaga njegov sprejem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 4  Razno 

 
G. Borisa Malovrha zanima kako se bo razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-
2032 uveljavil v praksi. Direktorica pove, da se bodo v nadaljnjih 10 letih, korak za korakom, 
projekti implementirali v proračune. 
 
Predsednik se zahvali za dobro sodelovanje in strokoven nivo. Prav tako se članom in 
predsedniku za vodenje zahvali direktorica. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
                    
Zapisala:                        Predsednik odbora:    
Nina Cvetko             Gorazd Kovačič    


