ZAPISNIK
3. seje Finančnega, pravno-statutarnega odbora, ki je bila dne 9. 12. 2019 ob 19.30 uri v
prostorih Občine Brezovica.
PRISOTNI: Marko Čuden, Breda Jesenko, Gorazd Kovačič in Mateja Lekan-Štrukelj.
ODSOTNI: Daliborka Brčan, Boris Malovrh in Mateja Šuštaršič.
OSTALI:

Sabina Ciriković, Nina Cvetko, Ivanka Stražišar in Alenka Svete.

Prisotnih so bili 4 člani odbora, seja je bila sklepčna.

DNEVNI RED:
1. pregled in potrditev 2. zapisnika;
2. obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 in obravnava
predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021;
3. obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica;
4. obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank za leto 2020 in 2021;
5. obravnava višine točke za odmero NUSZ v Občini Brezovica za leto 2020;
6. obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah-MIRED;
7. obravnava in sprejem tehničnega popravka Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin in
nagrad…;
8. obravnava čistopisa Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna ter
9. razno.

AD 1 Pregled in potrditev 2. zapisnika
Sklep 1:
Finančni, pravno–statutarni odbor potrjuje zapisnik 2. seje Finančnega, pravnostatutarnega odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2 Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 in
obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021
Predsednik predlaga, da podžupan in direktorica povzameta bistvene značilnosti proračuna.
Podžupan pove, da stroški ter plače, ki jih občina nakazuje Vrtcem Brezovica vse bolj
obremenjujejo odhodkovno stran proračuna. Prevzetih zapadlih obveznosti, ki se bodo
prenašale v naslednje leto naj ne bi bilo veliko, kar je pozitiven podatek. Največja investicija
na komunalnem področju je kanalizacija-aglomeracija Vnanje Gorice, ki se sedaj širi še na
Brezovico in ostala območja, zato je tudi prestavljen rok za oddajo kandidature za kohezijska
sredstva. Zato še ni jasno, ali se bo investicija dejansko začela v letu 2020. Večja investicija je
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tudi nakup zemljišča za športno dvorano. Glavna pa prizidek OŠ Preserje. V letu 2020 bomo
plačali tudi zadnji obrok Slovenskim Železnicam, za zemljišče, ki se je kupilo za gradnjo
Vrtca Notranje Gorice. Večji prihodek bo plačilo komunalnega prispevka za gradnjo
Mercatorja na Brezovici. Sledi nam tudi gradnja pločnika proti Jezeru.
Direktorica pove, da v javni razpravi na osnutek predloga Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2020 in predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 ni bilo
bistvenih predlogov in pobud. Če so bile le-te upravičene, se jih je vključilo v proračun,
skupaj so se prihodki oz odhodki povečali za 15.000 EUR.
Člani so bili pozvani, da pred sejo FPSO podajo vprašanja, na katera so dobili odgovore na
dan pred odborom.
Vprašanja ter ustrezni odgovori se glasijo:
Pojasnila na vprašanja predsednika:
1. Je v redu, da so v 1. alinei 4. člena Odloka o proračunu navedeni sami transferni prihodki države in ne tudi od
EU?
Bomo dodali, da se bo 1. alinea glasila:
»transferni prihodki države, Evropske unije in drugih občin iz naslova sofinanciranje projektov;
2. Je že odobreno oz. se pričakuje odobritev večjega sofinanciranja izgradnje kanalizacije na Brezovici?
Ne.
3. Splošni del proračuna 2020: Zakaj tolikšen upad nedavčnih prihodkov (71)?
Gre za prihodke od najemnin za komunalno infrastrukturo in sicer za opremo na področju zbiranja in ravnanja z
odpadki in ravnanja z odpadno vodo. Tu ima občina sklenjene pogodbo z JP VOKO SNAGO. V letu 2018 so bili
realizirani večji prihodki iz naslova poračuna najemnine za leto 2018 (94.306,00 EUR). V bistvu je šlo za
začasno aktivacijo MBO-ja (mehanski biološki odpad) oziroma RCERA , ki je bil še celo leto 2018 na začasni
aktivaciji. Sredstva so se konec leta uredila in na podlagi tega je občina v začetku leta 2019 prejela poračune
zaradi preveč obračunane in plačane najemnine, ki se je tako v primerjavi z letom 2018 znižala skoraj za
polovico. V mesecu decembru se pričakuje dodatek k pogodbi za nov izračun najemnine na podlagi končnega
obračuna amortizacije, večje razlike v vrednosti pa naj ne bi bilo. Realizacija plačane najemnine do 4.12.2019
znaša 1254.3052,94 EUR, kar pomeni, da ocena realizacije do konca leta v gradivu ni pravilno ocenjena oziroma
ustrezno popravljena.
4. Splošni del proračuna 2020: Je pri kapitalskih prihodkih (72) napaka, 150.000 vs. 180.000 EUR?
Pri kapitalskih prihodkih ne gre za napako, tako je načrtovano.
5. Bilanca prihodkov in odhodkov 2020: Zakaj zvišanje mase plač za 1/6? V posebnem delu je dvig precej
manjši. Se številke ujemajo?
Zvišanje mase plač v splošnem delu je višje zato, ker smo morali na podlagi obvestila od MIRED-a oziroma od
MJU uvesti plačne konte tudi za sofinanciranje Medobčinske inšpekcijske službe, kar je razvidno v posebnem
delu na postavki 06031028.
6. Posebni del 2020 in 2021, postavka 11029003: Zakaj so komasacije navedene na dveh različnih
podpostavkah?
Vodi se NRP »KOMASACIJA BREZOVICA«, v sklopu katere je predviden celovit postopek komasacije
kmetijski zemljišč na območju med naseljema Brezovica in Vnanje Gorice, ki vključuje tako komasacijo kot
agromelioracijo (ureditev stanja na terenu – nove poti in jarki). V prihodnjem letu je predvidena priprava
dokumentacije za postopek na UE.
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7. Koliko bodo stale spremembe OPN in priprava OPPN (katerega?) in zakaj toliko?
(postavka 16023001, leto 2020, enak znesek in splošna obrazložitev pa sta navedena tudi za leto 2021)
V sklopu postavke je predvidena priprava naslednjih prostorskih aktov (OPN in OPPN):
Spremembe in dopolnitve OPN 1 - besedilni del (odločba CPVO (okoljsko poročilo), priprava
dopolnjenega osnutka in predloga odloka)
Spremembe in dopolnitve OPN 2 – grafični del (priprava odloka (osnutek, dopolnjen osnutek in
predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo)
Spremembe in dopolnitve OPN 3 – obvoznica Notranje Gorice oz. Vnanje Gorice-jug (priprava odloka
(osnutek, dopolnjen osnutek in predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo))
OPPN BO_18 OBVOZNICA VNANJE GORICE (priprava odloka (osnutek, dopolnjen osnutek in
predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo))
OPPN JE_1 in OPPN VG_1 – naselbinska kulturna dediščina (izdelava strokovnih podlag, priprava
izhodišč in osnutka odloka)
8. Zakaj tolikšna planirana sredstva na postavkah Pisarniški material in storitve v KS Brezovica, Pisarniški
material in storitve, Tekoče vzdrževanje in Drugi operativni stroški v KS Podpeč-Preserje ter Pisarniški material
in storitve, Energija... ter Tekoče vzdrževanje v KS Vnanje Gorice v letih 2020 in 2021?
KS Brezovica - Planirana sredstva v proračunu na postavki 06021101 za leti 2020 in 2021, ne odstopajo od
planiranih v proračunu za leto 2019. Končna realizacija pa je odvisna od likvidnosti računa prihodkov KS in bo
razvidna v Zaključnem računu.
KS Podpeč-Preserje - Planirana sredstva v proračunu za leti 2020 in 2021, bistveno ne odstopajo od planiranih v
proračunu za leto 2019. Končna realizacija pa je odvisna od likvidnosti računa prihodkov KS in bo razvidna v
Zaključnem računu.
KS Vnanje Gorice - Tekoče vzdrževanje v KS Vnanje Gorice v letih 2020 in 2021 – Znesek je skoraj identičen,
kot v letih 2018 in 2019 – takrat je bilo predvidenih 21.000 evrov, za leti 2020 in 2021 je predvidenih 22.000
evrov. Realizacija je bila v preteklosti okoli 10.000 evrov, tudi v letu 2019 bo dobrih 10.000 evrov. Ker je objekt
Dom krajanov starejši, so večkrat potrebna razna popravila, zato je na postavki nekaj rezerve. Za drugo leto je
predvideno sanacija (odpadanje ometa, vlaga) in beljenje zidov na hodnikih. Pregledati in sanirati je potrebno del
strehe, saj je ob enem od neurji letos prišlo do manjšega zamakanja. Tudi ogrevalni sistem je že dotrajan, bo
potrebnih nekaj posegov in popravil.
9. Zemljišči št. 893/117 in 893/118, obe k.o. Rakitna, nista uvrščeni v Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.
Tabela je bila popravljena in posredovana v FRS, vendar je bila v predlog povzeta napačna….pomota.. pod
zap.št. 31, 32. S tem, da parcela 893/117 ne obstaja … prava je 893/171 k.o. Rakitna
10. Predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi MIRED med naloge in organizacijske
enote MIRED uvršča tudi pravno službo. V obrazložitvi piše, da s v tej "dodatni nalogi (...) zajete naloge, katere
že sedaj opravlja" MIRED, kar pomeni, da ne gre za povečanje količine dela, temveč za njegovo reorganizacijo.
Kljub temu obrazložitev pričakuje, da bo na podlagi formalne opredelitve pravne službe kot samostojnega
področja dela in ob upoštevanju nove metodologije financiranja skupnih občinskih uprav država prispevala za 5
odstotnih točk večji obseg svojega sofinanciranja. Nisem prepričan, ali bo država sprejela tako razlago. Drugače
bi bilo, če bi ustanoviteljice prenesle na MIRED npr. tiste svoje pravne službe, ki jih zdaj uporabljajo za potrebe
lastnega dela občinske uprave.
Res je….MIRED je te dodatne naloge »pravne službe« opredelil kot že obstoječe in ne predvideva prenos
pravnih služb na skupno medobčinsko upravo. Ali bo ministrstvo to upoštevalo ali ne je še odprto vprašanje,
vendar po zagotovilu vodje MIRED-a, Bele Staneta, naj bi to bilo o.k. Za tako obliko je bilo dogovorjeno z
župani.
V kolikor bi želeli, da na Občinski svet pride predstavnik MIRED-a, bo povabljen, sicer niso imeli namena, da bi
prišli….pravijo, da je obrazložitev nazorna in razumljiva.
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Pojasnila na vprašanja ga. Lekan-Štrukelj:
- v splošnem delu proračuna pod št. 71 v letu 2020 in v letu 2021 ni načrtovanih nobenih sredstev pod št. 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki.
Bilančni dobiček družbe JAVNI HOLDING Ljubljana za leto 2018 na podlagi sklepa nadzornega sveta ostane
nerazporejen. Ocena realizacije v gradivu ni ustrezno popravljena, saj v letu 2019 ti prihodki ne bodo realizirani.
Za leti 2020 in 2021 se na podlagi informacij, da se bo morebitni dobiček delil na družbenike, to uskladi z
rebalansom.
- v splošnem delu proračuna pri št. 420 podsekcija 4202 Nakup opreme bistveno povišanje pri Nakupu druge
opreme in napeljav.
Promocija občine - 2019=34.467,20; 2020=130.000,00; 2021=104.000,00
Zvišanje konta Nakup druge opreme in napeljav v letih 2020 in 2021 je posledica predvidene realizacije
projektov (ureditve infrastrukture):
2020: Sv. Lovrenc; park ob vili Kobi; urbana oprema – sanacija pomola na jezeru pri Podpeči, sanacija
ograje na sv. Ani;
2021: učna pot Ponikve; učna pot Goriški mah; park ob vili Kobi; info točka Podpeški kamnolom
Bistveno povišanje je predvideno tudi pri Investicijsko vzdrževanje in obnove (4205).
OŠ Preserje - 2019=162.259,81; 2020=466.000,00; 2021=801.000,00
- v posebnem delu proračuna za leto 2020 je na strani 33 med drugim pojasnjeno, da je postavka za plače javnih
uslužbencev višja tudi zaradi odprave anomalij nad 26 plačnim razredom, uskladitve plač v javnem sektorju z
zdravniškimi plačami, nezasedenih delovnih mest. Ali navedeno drži za načrtovana leta?
Anomalije so bile v letu 2019 odpravljene meseca junija in novembra in bodo vplivale na dvig mase v letu 2020
in 2021.
- prosim za pojasnilo glede posodobitve in nadgradnje aplikacije Lily in Val podjetja SGB, d.o.o. (digitalizacija
sistema šolskih poti); kakšen je namen te aplikacije, komu je namenjena.
Gre za izris šolskih poti v elektronski obliki - digitalizacijo načrtov (varnih) šolskih poti.
Podjetje SGB d.o.o. je oblikovalo spletno platformo, ki je aplicirana na spletnih straneh OŠ (Brezovica in
Preserje), in javno dostopna (predvsem v uporabo otrokom/učencem in staršem otrok), ter mobilno aplikacijo
»Lilly & Val«.
Izvajalec opravi posodobitve glede na prejete podatke iz OŠ, in načrte osveži (vsaj) 1x letno. Na tak način
skušajo pokriti območje celotne Slovenije.
Podrobnosti so opisane v dokumentu; priložen Aneks št.1 k Pogodbi o uporabi mobilne aplikacije.
- kakšna je predvidena ureditev križišča Remškarjeve ceste s Tržaško cesto ob gradnji novega trgovskega centra;
Gradnja novega togovskega centra je v fazi priprave OPPN (končana je bila javna razgrnitev), projekt pa je v
domeni zasebnega investitorja. V sklopu ureditve trgovskega centra se bo urejalo tudi križišče z Remškarjevo
cesto, kjer je skladno s prometnimi direktivami predvideno semaforizirano križišče.
- zaradi katerih potreb v prostoru in priprav ustreznih strokovnih podlag je potrebna sprememba in dopolnitev
izvedbenega dela OPN in priprava OPPN (str. 53);
Predvidene so priprave naslednjih prostorskih aktov (OPN in OPPN):
Spremembe in dopolnitve OPN 1 - besedilni del (odločba CPVO (okoljsko poročilo), priprava
dopolnjenega osnutka in predloga odloka) – postopek se vodi zaradi razvojnih pobud danih z strani občanov in
razvojnih potreb občine;
Spremembe in dopolnitve OPN 2 – grafični del (priprava odloka (osnutek, dopolnjen osnutek in
predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo) – postopek se vodi zaradi razvojnih
pobud danih z strani občanov in razvojnih potreb občine;
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Spremembe in dopolnitve OPN 3 – obvoznica Notranje Gorice oz. Vnanje Gorice-jug (priprava odloka
(osnutek, dopolnjen osnutek in predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo)) –
postopek se vodi zaradi razvojnih potreb občine na področju prometne infrastrukture;
OPPN BO_18 OBVOZNICA VNANJE GORICE (priprava odloka (osnutek, dopolnjen osnutek in
predlog), izdelava strokovnih podlag, odločba CPVO (okoljsko poročilo)) – postopek se vodi zaradi razvojnih
potreb občine na področju prometne infrastrukture;
OPPN JE_1 in OPPN VG_1 – naselbinska kulturna dediščina (izdelava strokovnih podlag, priprava
izhodišč in osnutka odloka) – postopek se vodi zaradi potreb ohranjanja kulturne dediščine in potreb občanov.
- časovnica gradnje športne dvorane Brezovica in višina načrtovanih sredstev;
- prizidek na OŠ Brezovica je že zgrajen, jutri je načrtovana otvoritev prizidka, zakaj še tolikšna načrtovana
sredstva?;
- na Cesti v Radno je bila zaradi nevarnosti zdrsa v potok načrtovana postavitev ograje pri potoku Radenščica;
ali se bo navedeno urejalo pod Celostno ureditvijo potoka Radna (str. 122)?
Pod Celostna ureditev potoka Radna spada izdelava projektne dokumentacije za celotno območje (in vodne
študije ter zelo podroben geodetski posnetek terena) v sodelovanju in predhodnem dogovoru z Direkcijo za vode.
- glede posredovanja uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna prosim za pojasnilo o razlogih za njegov sprejem.
Prvi ustanovitveni akt je bil sprejet leta 1996 in je še vedno veljaven. V tem času je bilo 8 dopolnitev oz.
sprememb in dopolnitev odloka, ter enkrat uradno prečiščeno besedilo.
Sicer sem predlagala odvetniku, da bi sprejeli nov akt, v katerem bi preklicali oz. nehali veljati vse dosedanje
spremembe in dopolnitve oz. odloki (tako smo uredili ustanovni akt JKP Brezovica).
Vendar je odvetnikov odgovor, da je bolje da je gre za UPB. … zato gre kot tak akt naprej.

Po povzetku odgovorov Ga. Lekan-Štrukelj opozori, da se popravi obrazložitev postavke
06031001 Javni uslužbenci – plače, dodatki, zavarovanje ter predlaga naj se preveri
smiselnost aplikacije »Lily in Val«.
Ga. Jesenko opozori na nevarnost ceste iz Notranjih Goric proti Podpeči. Podanih je nekaj
smiselnih predlogov.
Predsednik komasacije opozori, da se popravi obrazložitev postavke 11023001 Urejanje
zemljišč.
Sklep 2:
Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje predlog Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2020 ter predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 v
nadaljnjo obravnavo na Občinski svet in mu predlaga njun sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD 3 Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih
list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica
Predlog pravilnika je pripravila ga. Lekan-Štukelj, po predlogu, ki ga je že prej pripravil
občinski pravni svetovalec, na podlagi pregleda podobnih pravilnikov več drugih občin ter na
podlagi pravnega mnenja MJU.
Sklep 3:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje osnutek Pravilnika o sredstvih za delo
svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine
Brezovica, v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 4 Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank za leto 2020 in 2021
Sklep 4:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Sklepa o financiranju političnih
strank za leto 2020 in 2021, v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 5 Obravnava višine točke za odmero NUSZ v Občini Brezovica za leto 2020
Direktorica pove, da je župan glede na to, da je že nekaj let višina NUSZ enaka, predlagal, da
se točka poviša na 0,0038. Člani FPSO predlagajo, da se točka zviša, a na 0,0037.
Sklep 5:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog višine točke za odmero NUSZ v
Občini Brezovica za leto 2020, v višini 0,0037, v obravnavo in sprejem Občinskemu
svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 6 Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah-MIRED
Vprašanje s pojasnili je bilo obravnavano v 10. točki vprašanj, ki jih je občinski upravi poslal
predsednik.
10. Predlagani odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi MIRED med naloge
in organizacijske enote MIRED uvršča tudi pravno službo. V obrazložitvi piše, da s v tej
"dodatni nalogi (...) zajete naloge, katere že sedaj opravlja" MIRED, kar pomeni, da ne gre za
povečanje količine dela, temveč za njegovo reorganizacijo. Kljub temu obrazložitev
pričakuje, da bo na podlagi formalne opredelitve pravne službe kot samostojnega področja
dela in ob upoštevanju nove metodologije financiranja skupnih občinskih uprav država
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prispevala za 5 odstotnih točk večji obseg svojega sofinanciranja. Nisem prepričan, ali bo
država sprejela tako razlago. Drugače bi bilo, če bi ustanoviteljice prenesle na MIRED npr.
tiste svoje pravne službe, ki jih zdaj uporabljajo za potrebe lastnega dela občinske uprave.
Res je….MIRED je te dodatne naloge »pravne službe« opredelil kot že obstoječe in ne
predvideva prenos pravnih služb na skupno medobčinsko upravo. Ali bo ministrstvo to
upoštevalo ali ne je še odprto vprašanje, vendar po zagotovilu vodje MIRED-a, Bele Staneta,
naj bi to bilo o.k. Za tako obliko je bilo dogovorjeno z župani.
V kolikor bi želeli, da na Občinski svet pride predstavnik MIRED-a, bo povabljen, sicer niso
imeli namena, da bi prišli….pravijo, da je obrazložitev nazorna in razumljiva.
Sklep 6:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah-MIRED, v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 7 Obravnava in sprejem tehničnega popravka Pravilnika o merilih za izplačilo
sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane
drugih občinskih organov Občine Brezovica
Drugi odstavek 6. člena Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega
sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 58/2017) naj se glasi »Predsednik in podpredsednik KS imata
pravico do letne nagrade, na podlagi sklepa sveta KS, ki skupno ne sme presegati 5% letne
bruto plače župana.« Na ta način se je do sedaj tudi že obračunavalo.
Sklep 7:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog popravka Pravilnika o merilih za
izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega
sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica, v obravnavo in sprejem
Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 8 Obravnava čistopisa Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna
Po opravljeni razpravi je ga. Lekan-Štrukelj predlagala, da se namesto uradnega prečiščenega
besedila oblikuje in sprejme nov Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna. Ga. Lekan-Štukelj se je ponudila, da sama pripravi besedilo predloga Odloka o
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
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Sklep 8:
Finančni, pravno – statutarni odbor posreduje predlog Odloka o ustanovitvi
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, katerega pripravi članica ga. Mateja
Lekan-Štrukelj, v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 9 Razno
Seja je bila zaključena ob 21.10.
Zapisala:
Nina Cvetko

Predsednik odbora:
Gorazd Kovačič
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