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Neodvisna lista Naša občina 

Srednjevaška ulica 49, 1291 Škofljica 

bojan.bozic@lavrica.eu  

 
 

Škofljica, 19. 12. 2018 
                    

Številka: 001/2018-2022 
 
 
Občina Škofljica 
Občinski svet, Občinska uprava 
 
Šmarska cesta 3, Škofljica 
 
 
 
 
 
Zadeva: Predlogi, pripombe, vprašanja in pobude na gradivo 2. redne seje OS dne 20. 12. 2018 
 
 
Člani Občinskega sveta Občine Škofljica, predstavniki Neodvisne liste Naša občina, v nadaljevanju 
podajamo predloge, pripombe, vprašanja in pobude na gradivo 2. redne seje OS, ki bo 20. 12. 2018. 
 
Splošno priporočilo občinski upravi oz. predlagateljem gradiva za seje, komisije in odbore.  
V gradivu, ki ga člani OS prejmemo preko e-pošte imajo dokumenti gradiva oblikovan datum na način, 
da se datum ob vsakem odprtju dokumenta posodobi na tekoči datum. V kolikor predlagatelj gradiva 
želi ohraniti datum, ko je bil dokument dejansko pripravljen oz. želi točno določen datum in naj bi bil 
kot tak posredovan naprej, naj uporabi fiksno obliko datuma. S tem se predlagatelj izogne marsikateri 
nevšečnosti in nesporazumu, ko je govora o datumu gradiv. 
 
 
 

Člani OS Škofljica 
Bojan Božič 
Mojca Brkinjač 
Janez Jagrič 
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Neodvisna lista Naša občina 

Srednjevaška ulica 49, 1291 Škofljica 

bojan.bozic@lavrica.eu  

 

 

DNE:      19. 12. 2018                                          TOČKA: 

 
 
Naslov:     
 

 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA 

 
Vsebina:     
 

 
Kot priloga gradiva za 4. točko dnevnega reda je zapisano, da bo predlog sestave 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavljen neposredno 
na seji. 
 

 
Vprašanja:  

 
1. Kako to, da bo predlog predstavljen na sami seji in k predlogu sestave 

komisije nismo bili pozvani vsi člani OS? 
2. Kdo je torej predlagatelj imenovanja Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja? 
 

 
Predlagatelj:    

 
Neodvisna lista Naša občina 
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Neodvisna lista Naša občina 

Srednjevaška ulica 49, 1291 Škofljica 

bojan.bozic@lavrica.eu  

 

 

DNE:      19. 12. 2018                                          TOČKA: 

 
 
Naslov:     
 

 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETI 2019 IN 2020, S 
PRIPADAJOČIMI DOKUMENTI 
PROGRAM RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠKOFLJICA, 
KADROVSKI NAČRT – PREDSTAVITEV  

 
Vsebina:     
 

 
Kot je navedeno v predlaganem dnevnem redu sklica 2. redne seje OS, naj bi bilo 
članom OS kot gradivo podan predlog Odloka o proračunu Občine Škofljica za leti 
2019 in 2020, s pripadajočimi dokumenti; Program razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Škofljica, kadrovski načrt – predstavitev; 
 

 
Pripombe:  

 
Člani OS smo kot gradivo za 5. točko dnevnega reda 2. redne seje OS prejeli 
Splošni in Posebni del proračuna Občine Škofljica v obliki bilance prihodkov in 
odhodkov. 
 
Predlagani bilančni obliki manjka obrazložitev posameznih postavk plana 
proračuna za leto 2019 in 2020, ki se bistveno razlikujejo od veljavnega 
proračuna oz. od realizacije. Bistveno razlikovanje pomeni indeks oz. izraženo 
v odstotkih, ki so npr. večji ali manjši za več kot 10 odstotkov od veljavnega 
proračuna. 
 
Člani OS smo 19.12.2018 v pozno popoldanskih urah sicer prejeli dodatne 
dokumente gradiva za 2. redno sejo OS in eden izmed njih je tudi »Obrazložitve 
proračuna za leto 2019, 2020«. To je dokument, ki pojasnjuje vsebino in sestavo 
posameznih postavk. Ne pojasnjuje pa razlogov za porast ali padec prihodkov 
in odhodkov, ki so npr. za več kot 10 odstotkov večji ali manjši od veljavnega 
proračuna. 
 
V predlogu proračuna za leto 2019 in 2020 je veliko število postavk, kjer je 
indeks izražen zelo visoko in celo preko 400. Take postavke potrebujejo 
predhodna pojasnila oz. obrazložitve na kakšni osnovi je bil izdelan plan 
proračuna. 
 
Prav tako je bil naknadno podan kadrovski načrt Občine Škofljica, ki sam po sebi 
le nakazuje planirano število zaposlenih po posameznih letih. Člani OS bi želeli 
pojasnila za porast odhodkov za plače, ki izkazujejo indeks preko 120. Tako 
povečanje je morda upravičeno in je za to razlog sprostitev mase plač in plačnih 
razredov v javnem sektorju. Prav gotovo pa za tako povečanje ni razlog dodatno 
zaposlovanje, ki je predvideno v kadrovskem načrtu. 
Indeks povečanja je torej lahko upravičen, vendar želimo, da se za taka 
odstopanja navedejo razlogi in podlage. 
 

 
Vprašanja:  

 
Gradivu je priložen Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in 
premičnim premoženjem Občine Škofljica za leto 2019 v točki »II. Razpolaganje 
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Srednjevaška ulica 49, 1291 Škofljica 

bojan.bozic@lavrica.eu  

z nepremičnim premoženjem – prodaja«, izkazuje pod zaporedno številko 28, 
stavbno zemljišče v k.o. Lanišče, parcela št. 2413, v skupni površini 6920 m2, ki 
je namenjeno prodaji. 
Zemljišče je na portalu Prostor opredeljeno kot »druge urejene zelene 
površine« v skupni površini 3391 m2 in »gospodarske cone« v skupni površini 
3529 m2. 
 
Predvidena prodaja take vrste zemljišča ni ustrezno ovrednotena na postavki 
72 KAPITALSKI PRIHODKI, podpostavka 7221001 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč – DRUGO. 
 

1. Kako je vrednoteno konkretno zemljišče? 
2. Na kateri postavki je izkazan prihodek od tovrstne prodaje, v kolikor 

ni naveden v postavki 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev? 

 
Postavka »06 LOKALNA SAMOUPRAVA«, podpostavka »06030 Delni 
participativni proračun za krajevne, vaške in četrtne skupnosti« je naveden le 
v skupni višini 300.000,00 EUR in ne navaja obrazložitev oz. načina delitve in 
razpolaganja ožje lokalne skupnosti s temi sredstvi. 
 

1. Na kakšni osnovi so planirana ta sredstva in kakšen je predviden način 
pridobivanja in razpolaganja s temi sredstvi?  

 
 
Predlogi:  

 
1. V novi sestavi OS je 8 novih članov OS, ki v delo OS niso bili uvedeni in 

se nekateri s proračunom občine srečajo prvič. Tako predlagamo, da 
se 5. točka dnevnega reda razdeli na dve točki, kjer bo ena »Predlog 
Odloka proračuna za leto 2019« in druga »Predlog Odloka proračuna 
za leto 2020«. Na 2. redni seji pa se obravnava le »Predlog Odloka 
proračuna za leto 2019«. 

 
2. Predlagatelj odloka proračuna naj v bodoče pred obravnavo pripravi 

pisna pojasnila oz. izhodišča za pripravo plana proračuna za 
posamezno leto. Vsak, ki se loti določenega vrednostnega plana izhaja 
iz določenih preteklih stanj, izkušenj in predvidenih gibanj oz. planov 
in predpisov. Vrednostni plan gotovo ni narejen na osnovi želja, 
temveč na podlagi konkretnih programov, projektov, potreb in drugih 
dokumentov. Torej so razlogi za posamezno povečanje ali zmanjšanje 
znani in naj bodo temu primerno tudi pojasnjeni v pisni obliki in 
podani skupaj s predlogom odloka proračuna za posamezno leto. 

  
 
Zahteve:  

 
1. Člani OS NLNO zahtevamo, da se v proračun uvrsti: 

 Zvišanje sredstev za delovanje društev (tudi gasilskih) za 20% 
v letu 2019 in 20% v letu 2020; 

 Vrnitev prispevka ob rojstvu otroka – 15.000 EUR; 

 Postavka za zagotovitev zemljišča za športno in otroško igrišče 
na Lavrici; 
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 Prepolovitev višine županovih sredstev; 

 Znižanje višine sredstev za plače občinske uprave in 
medobčinskega inšpektorata oz. se postavka povečanja 
ustrezno pojasni; 

 
2. Zahtevamo razpravo in potrditev dela investicijskih sredstev za 

uvedbo PARTICIPATIVNEGA proračuna na seji OS in sprejem pravil za 
dodelitev in razpolaganje omenjenih sredstev. 

  
 
Predlagatelj:    

 
Neodvisna lista Naša občina 
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DNE:      19. 12. 2018                                          TOČKA: 

 
 
Naslov:     
 

 
ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA MEDICINSKI IN ZOBOZDRAVSTVENI TIM – 
PRVO BRANJE  

 
Vsebina:     
 

 
V prvo branje je bil podan predlog Odloka o podelitvi koncesije za medicinski in 
zobozdravstveni tim.  
 
44a. člen ZZDej navaja: 
»Koncesijski akt je akt, v katerem se ob upoštevanju stanja in predvidenega 
razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo najmanj vrsta, območje in 
predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in 
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja.« 
 
V planu gradnje PŠ Lavrica je bila predvidena tudi šolska zobozdravstvena 
ambulanta. Člani OS nismo seznanjeni z novim oz. posodobljenim projektom 
gradnje PŠ Lavrica, vendar menimo, da je to pravi trenutek, da predviden razvoj 
mreže javne zdravstvene službe vključimo v novo sprejeti odlok. 
Prav tako se zaradi vse večjega števila prebivalcev in s tem otrok in mladine 
zastavlja vprašanje razvoja mreže javne zdravstvene službe na področju 
programa predšolske in šolske splošne ambulante. 
 

 
Predlog:  

 
Odlok se vsebinsko razširi in preimenuje v »Odlok o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni« 
 
Torej je smotrno, da se v predlagan odlok vključi tudi predviden razvoj mreže 
javne zdravstvene službe, kot to opredeljuje 44a. člen ZZDej. 
 

 
Vprašanja:  

 
V obrazložitvi predlaganega gradiva je navedeno, da mora na koncesijski akt 
občina predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za zdravje in 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Enako je navedeno v 15. členu 
predlaganega Odloka, kjer navaja, da na odlok poda soglasje ministrstvo 
pristojno za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
Vprašanja: 

1. Ali odlok najprej sprejema OS, sledi objava v Uradnem listu RS in nato 
pristojni organi podajo svoje mnenje? 

2. Ali se odlok po prvem branju in morebitnih dopolnitvah odda v 
postopek pridobivanja soglasja pristojnih organov in po pridobljenem 
soglasju sledi objava v Uradnem listu RS? 

3. Kakšen je postopek oz. vrstni red sprejema odloka in pridobivanja 
soglasja? 

 
Predlagatelj:    

 
Neodvisna lista Naša občina 
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DNE:      19. 12. 2018                                          TOČKA: 

 
 
Naslov:     
 

 
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI – PRVO BRANJE 

 
Vsebina:     
 

 
V prvo branje je podan predlog Odloka o turistični taksi, ki pa ne vsebuje v celoti 
oprostitev navedenih v 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-
1.  
Oprostitve so navedene le delno in nekonsistentno. 
 

 
Predlog:  

 
Predlog Odloka o turistični taksi se vsebinsko dopolni z vsemi oprostitvami, ki 
jih navaja 18. člen ZSRT-1 in jih je občinam kot obrazložitev navedla tudi 
Skupnost občin Slovenije – SOS. 
 

 
Predlagatelj:    
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