ZAPISNIK
11. seje Finančno, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 13.12.2016 ob 19.00 uri v prostorih
Občine Brezovica.
PRISOTNI:
OSTALI:

Damjan Rus, Jožef Selan, Boris Malovrh, Gorazd Kovačič, Veronika Susman in Jana
Pratneker
Ivanka Stražišar, Alenka Svete in Sabina Ciriković

Prisotnih je bilo 6 članov odbora, seja je bila sklepčna.
DNEVNI RED:
1. pregled in potrditev 10. zapisnika;
2. obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018;
3. razno.
AD 1

Pregled in potrditev 10. zapisnika

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor potrjuje zapisnik 10. odbor.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2

Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018

Glavni razlog za sestavo proračuna je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno
leto in v njem predvidi prihodke ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. Sprejetje
proračuna za leti 2017 in 2018 zagotavlja normalno delo organov občine, občina bo lahko izvrševala
zakonska določila na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. S sprejetjem proračuna bo
zagotovljeno nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju, lahko se bodo začele izvajati
nekatere nove investicije. Sprejeti proračun bo posrednim proračunskim uporabnikom zagotovil
nemoteno izvajanje njihove zakonske dejavnosti v letih 2017 in 2018.
Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in iz načrta razvojnih programov – NRP. V
prilogi je kadrovski načrt ter načrt razpolaganja s premoženjem za leti 2017 in 2018.
Razprava se ja začela na podlagi pripomb in vprašanj g. Selana in g. Kovačiča.
G. Selan ima v uvodu pripombe glede primerjave prihodkov in odhodkov ter prenosa sredstev. Ga.
Svete mu pojasni izračun razlike med prihodki in odhodki vključno z dolgoročnim zadolževanjem,
odplačilom dolga in prenosom sredstev.
G. Selan je imel pripombe na obrazložitve projektov v NRP-jih in meni, da so potrebne bolj natančne
obrazložitve samih projektov in tudi bolj natančen naslov NRP-ja iz katerega bi bilo takoj vidno za
kateri projekt gre. Ga. Stražišar in g. Čuden sta naknadno obrazložila spodaj navedene NRP-je:
1. OB008-14-0005 OBNOVA VODOVODA V OBČINI BREZOVICA
Obnova vodovodnega sistema se bo odvijala po predlogu upravljalca vodnega sistema JKP Brezovica
d.o.o.. Prioritete obnove so vezane na sočasno gradnjo ostale GJI.
2. OB008-15-0002 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
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Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih cest, predvsem za izvajanje manjših posegov –
preplastitev s slojem asfalta manjših odsekov cest s slabim in poškodovanim asfaltom in manjše
sanacije brežin v varovalnem pasu občinskih cest.
3. OB008-17-0025 ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST
Projekt se bo izvajal na makadamskih cestah v lasti Občine Brezovica. V naslednjem proračunskem
obdobju je prioriteta asfaltirati še nekatere makadamske poti – prioriteta so: asfaltiranje ceste Dolenja
Brezovica z odcepom proti Ponikvarju, asfaltiranje odcepa od državne ceste proti vodohranu Grmek,
del ceste na Brezovici – Cesta v Log proti Mestni občini Ljubljana – povezava na Ljubljano.
4. OB008-13-0029 NAKUP ZEMLJIŠČ
Skladno z načrtom razporejanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti so predvidena sredstva za
nakup zemljišč. V naslednjem proračunskem obdobju je prioriteta nakup zemljišč za posebne namene
in skladno z NRP, ki predvidevajo tudi odkupe zemljišč za izvedbo – širitev pokopališč, odkupi pri
urejanju lastništva cest – prioritete: ureditev lastništva na stavbi Kamnik pod Krimom 109, nakup
zemljišča za pokopališče na Brezovici, Vnanje Gorice…. Odlok o predkupni pravici zajema nekatera
zemljišča, za katere Občina Brezovica lahko uveljavi predkupno pravico.
Posebno je bilo izpostavljeno vprašanje vezano na projekt Ureditev okolice Podpeškega jezera in
višina celotnega projekta 515.000,00€.
Direktorica pojasni, da je ocenjena vrednost projekta izračunana na podlagi projektnih popisov
projekta, ki so podlaga za prijavo na evropske razpise. 44.000,00€ je porabljenih za pripravo
dokumentacije. Z Direkcije RS za vode naj bi dobili soglasje aprila ali maja 2017.
Projekt se razdeli v 3 faze:
1. Gradbeno dovoljenje, ki je pod bregom oz. brežina jezera do ceste (brez stranišč in objektov).
2. Zgornje del od ceste in neurejena parkirišča bodo lahko izvedena preko rednih vzdrževanj v
javno korist za katerega ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, ampak samo projekt za
izvedbo del.
3. Ureditev začasnih stranišč in infrastrukture, ker se na poplavnem območju ne sme graditi nič
fiksnega.
g. Kovačič je po mailu poslal naslednje pripombe in vprašanja, na katera se je s strani občinske
uprave odgovorilo:
Pri nekaterih NRP-jih bi moralo biti navedenih nekaj več informacij, tako da bi vedeli vsaj to,
za katero lokacijo gre. To bi morali navesti v rubriki Namen in cilj ali pa vsaj v naslovu NRP-ja.
Dodatne obrazložitve projektov v NRP-jih, ki bodo upoštevane pri gradivu za občinski svet:
1. OB008-15-0045 (str. 246 in 263 - katero pokopališče?
Gre za pokopališče v Vnanjih Goricah na Gulču.
Namen in cilji: Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije, ureditvi pokopališča in okolice ter
zagotovitvi prostora za pokope.
2. OB008-17-0043 (str. 258 in 270 - kje in kakšne table?
Gre za postavitev informacijskih tabel na območju KS Vnanje Gorice.
Namen in cilji: Na tablah bo zemljevid kraja in prostor za obvestila.
3. OB008-17-0044 (str. 259 in 270 - kje bodo ta igrala?
Igrala oziroma rekreacijske naprave se bodo postavile v Vnanjih Goricah.
Namen in cilji: Zagotoviti prostor za igro otrok ter rekreacijo mladine in odraslih.
4. OB008-15-0063 (str. 264) - za kakšno investicijsko vzdrževanje gre?
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju Doma krajanov, ki zajema menjavo vrat, ureditev
in prenova dvorane, prenovo prostorov v kleti itd.
Namen in cilji: Zamenjati dotrajano stavbno pohištvo, vzdrževati in urediti prostore.
5. V NRP OB008-16-0062 (str. 250) je naveden celotni znesek investicije v MKZ. Občinski
delež bo 200.000 EUR. Ne vem, ali bo nosilec investicije občina ali MKZ. Ali v drugem
primeru navajamo celotni znesek v občinskem NRP-ju?
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Direktorica pojasni, da je nosilec investicije občina in da je v NRP-ju naveden celoten znesek.
6. Pri NRP OB008-17-0019 (str. 253) je napaka v naslovu: razred. – napaka odpravljena
7. Na seznamu NRP-jev 2017-2020 naj gre OB008-16-0009 pod postavko Ravnanje z
odpadno vodo. - popravljeno
8. Predlagam, da se v NRP-ju OB008-16-0040 tudi po letu 2018 navede nek znesek, vsaj
minimalen, saj se bo investicija gotovo nadaljevala skozi več let. Znesek 60.000 EUR v
letu 2018 je drobiž v primerjavi z vsem, kar je še treba zgraditi, to pa je še vsaj 3/4
omrežja kanalov.
Vrednost investicije se bo usklajevala z naslednjimi rebalansi in proračuni.
9. V Posebnem delu so na področju 10 navedeni odhodki v višini 1.128 EUR, v tabeli z
bilanco pa 0 EUR. – napaka odpravljena
10. V Posebnem delu je na postavki 11023001 za komasacijo naveden znesek 10.000 EUR,
na seznamu NRP-jev pa le 1.000,00 EUR. Je izvedba komasacije v letu 2017 sploh
predvidena?
Direktorica pojasni da je vrednost NRP-ja 1.000,00 EUR, na postavki so še drugi stroški, ki niso
izkazani v NRP-ju.
Člani odbora predlagajo da se v nazivu projekta doda dodaten opis - krajevna skupnost. Predlog se
upošteva in se doda dodaten opis.

Finančno, pravno – statutarni odbor je na svojem sestanku sprejel
Sklep:
Finančno, pravno – statutarni odbor posreduje Predlog odloka o Proračunu Občine Brezovica za leti
2017 in 2018 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet, kateri skladno z 86. členom Poslovnika opravi
splošno razpravo in se lahko odloči o nadaljevanju postopka sprejema.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 3

Razno

Ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 20:20 uri.

Predsednik odbora:
Damjan Rus
Brezovica, 16.12.2016

3

