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Datum: 29.10.2015 
 

 
Z A P I S N I K 

 
4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 28.10.2015, ob 
18.00 uri v prostorih Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani odbora:  
 

1. Klemen Velkavrh 
2. Katarina Volkar 
3. Polona Raušl 
4. Marjana Plešnar Pirc 
5. Martin Cvetko 
 

Odsotni člani odbora:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Urša Šebenik 

 
Ostali prisotni:  
 

1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje  
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Rebalans proračuna 2015 
5. Nadstandardni prevozi učencev v OŠ Brezovica 
6. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Brezovica 
7. Sofinanciranje likovnih delavnic – OŠ Preserje 
8. Razno 

 
Ad/1 
 
Predsednik Klemen Velkavrh je pozdravil prisotne. Ugotovil je prisotnost pet članov. Odbor 
je bil  sklepčen. 
 
Ad/2  
 
Člani odbora so pregledali zapisnik 3. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na 
glasovanje zapisnik seje. 
  
Člani so soglasno sprejeli: 

1. SKLEP:  
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Zapisnik 3. redne seje se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 5 
  - proti: 0 
 
Ad/3 
 
Pod naslednjo točko je predsednik prebral dnevni red ter ga dal na glasovanje.  
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
2. SKLEP:  

Dnevni red se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 
 
Ad/4 
 
Predsednik je besedo dal Urbanu Acmanu, ki je predstavil predlog drugega rebalansa 
proračuna 2015. 
 
19021003 TEKOČI TRANSFERI – PLAČILO RAZLIKE V CENI 
Postavka se poveča za 140.000 eur zaradi prevzetih obveznosti še iz lanskega leta, dveh novih 
oddelkov v Preserju (znižano plačilo staršem ter plače novo zaposlenih), odpravninam 
delavcev, praznih oddelkov ter višjih zneskov v poletnih mesecih (poletne rezervacije). 
 
Na ostalih postavkah pa se bodo delale zgolj prerazporeditve sredstev.  
 
Člani so zavzeli sklep: 
 
3. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani rebalans 
proračuna za leto 2015. 
 
Izid glasovanja:      - za: 5 
  - proti: 0 
 

Ad/5 
  
V nadaljevanju je Nataša Smrekar predstavila problematiko nadstandardnih prevozov učencev 
na OŠ Brezovica. Predstavnike Sveta staršev omenjenega zavoda je namreč zanimalo, kdaj je 
Občinski svet občine Brezovica določil, kateri okoliši so upravičeni do brezplačnega prevoza. 
Nataša Smrekar je dejala, da v preteklosti niso bili sprejeti omenjeni sklepi, upoštevalo pa se 
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je mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brezovica, kje so varne in 
nevarne poti.  
 
Omenjeni Svet se bo meseca decembra sestal na to temo ter strokovno pretehtal vse poti, ki so 
potencialno nevarne učencem na poti v šolo. Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. 
l. RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40-12-ZUJF in 63/13) so do brezplačnega 
prevoza upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre ter učenci, katerih pot 
do šole je nevarna. Na naslednjo sejo pa bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Brezovica povabil predstavnike Občine Brezovica, obeh šol, sveta zavodov ter sveta 
staršev. 
 
Člani so po obrazložitvi predlagali: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo predlaga, da Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Brezovica omenjeno problematiko na svoji naslednji 
seji strokovno pretehta ter določi varne in nevarne poti. Na sejo pa povabi predstavnike 
Občine Brezovica, obeh šol, sveta zavodov ter sveta staršev. 
 
Izid glasovanja:      - za: 5 
  - proti: 0 
 
 
Ad/6 
 
Pod točko 6 je Urban Acman predstavil spremenjen Pravilnik o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v občini Brezovica. Z novim pravilnikom bi Občina Brezovica nakazala celoten 
znesek denarne pomoči (180 eur) Poštni banki Sloveniji, banka pa bi odprla vsakemu 
novorojenčku Hrčkovo hranilno knjižico ter nakazala dodatni znesek v višini vsaj 30,00 EUR.  
 
Klemen Velkavrh je dejal, da bi bilo bolj smotrno, da bi imeli starši novorojencev možnost 
odločitve ali Občina Brezovica nakaže znesek na njihov TRR ali pa na Hrčkovo hranilno 
knjižico. 
 
4. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Pravilnik o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Brezovica s spremembo v 5, 7. in 9. 
členu, pri čemer imajo starši možnost nakazila denarne pomoči ali na njihov TRR ali na 
Hrčkovo hranilno knjižico Poštne banke Slovenije. 
 
Izid glasovanja:      - za: 5 
  - proti: 0 
 
Ad/7 
 
Pod točko 7 sta bili odboru predstavljeni prošnji OŠ Brezovica in OŠ Preserje za 
sofinanciranje likovnih delavnic. 
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Člani so zavzeli sklep: 
 
5. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme sklep, da se OŠ Preserje in 
OŠ Brezovica nameni finančna pomoč, v višini 350 eur, pri sofinanciranju likovnih 
delavnic za učence, učitelje in starše. 
 
Ad/8 
 
Pod točko razno je Nataša Smrekar predstavila projekt gradnje vrtca v Notranjih Goricah ter 
dejala, da bo uradna predstavitev projekta v sredo, 4. novembra 2015, v Modri dvorani. 
 
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 19:30 uri. 
 

Zapisal: 
Urban Acman

Predsednik odbora 
Klemen Velkavrh 

 
 


