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Datum: 7.12.2016 
 

 

Z A P I S N I K 

 

9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 7.12.2016, ob 
16.30 uri v prostorih Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani odbora:  
 

1. Klemen Velkavrh 
2. Marta Bregar 
3. Marjana Plešnar Pirc 
4. Polona Raušl 
5. Boris Malovrh 
6. Martin Cvetko 

 
Odsotni člani:  
 

1. Liljana Bošnjak 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje  
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Proračun 2017 in 2018 
5. Letni program športa 2017 
6. Letni program kulture 2017 
7. Soglasje k ceni pomoči na domu 2017 
8. Razno 

 
Ad/1 

 
Predsednik Klemen Velkavrh je pozdravil prisotne. Ugotovil je prisotnost šestih članov. 
Odbor je bil  sklepčen. 
 
Ad/2  

 
Člani odbora so pregledali zapisnik 8. redne seje. Klemen Velkavrh je dodal, da se pri 5. točki 
zapisnika popravi besedilo 4. sklepa in se po novem glasi: »Odbor za družbene dejavnosti in 
socialno varstvo sprejme sklep, da se opravi protipotresna študija POŠ Notranje Gorice, ko 
se bo pripravljala dokumentacija pri projektu energetske sanacije stavbe.« 
 
Člani so soglasno sprejeli: 

1. SKLEP:  
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Zapisnik 8. redne seje se s popravkom 5. točke potrdi. 

 
Izid glasovanja:  - za: 6 
  - 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: 6 
 - proti: 0 
 
 

Ad/4 

 
Pod točko 4 je Urban Acman predstavil predlog proračuna za leti 2017, 2018 ter opisal 
najvažnejše investicije, ki se bodo zgodile v naslednjih dveh letih: 
 
17: Zdravstveno varstvo 
Pod postavko 17061002 se bodo sredstva v letu 2017 namenila energetski sanaciji in 
adaptaciji MKZ Rakitna. Manjši znesek pa je namenjen nujnim vzdrževalnim delom – 
Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice). 
 
18: Kultura, šport in nevladne organizacije 
Sredstva na področjih za šport, kulturo in nevladne organizacije ostajajo na podobnem nivoju, 
kot v letu 2016, za okrog 20% so se povečala sredstva pri javnih razpisih (JRS, JRK, JRU). 
 
19: Izobraževanje 
Na postavki 19021005 se sredstva namenjajo gradnji novega vrtca v Notranjih Goricah.  
Na OŠ Brezovica se bodo izvajale naslednje investicije: 
- POŠ Notranje Gorice – sanacija igrišča in obnova stopnišča (2017); 
- OŠ Brezovica – ureditev igrišča (2017); 
- Energetska sanacija POŠ NG (2018); 
- Nujna vzdrževalna dela (2017 in 2018); 
- Sanacija kurilnice na OŠ Brezovica (2017). 
Na OŠ Preserje pa sledeče: 
- Nujna vzdrževalna dela (2017 in 2018); 
- Sanacija kurilnice na OŠ Brezovica (2017); 
- Ureditev vhoda za 1. razred + kolesarnica (2017); 
- Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna (2017 in 2018). 
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20: Socialno varstvo 
Na področju socialnega varstva se zneski malenkostno povečajo zaradi povečanih potreb. 
 
Člani so zavzeli sklep: 
 
3. SKLEP: 

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani proračun za leti 

2017 in 2018. 

 

Izid glasovanja:      - za: 6 
  - proti: 0 
 

Ad/5 

  
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil Letni program športa za leto 2017 (LPŠ). 
Izvajanje programov športa v Občini Brezovica se določi z letnim programom, ki določa 
programe športa, kateri se financirajo iz javnih sredstev. Po sprejemu Letnega programa 
športa na občinskem svetu, Občina Brezovica v Barjanskem listu in spletni strani objavi javni 
razpis za sofinanciranje letnih programov športa. V letošnjem LPŠ so bile upoštevane 
smernice Nacionalnega programa za šport (Šport mladih) ter potreb iz preteklih let, znesek pa 
se je povečal za približno 20 odstotkov. 
 
Člani so po obrazložitvi sprejeli sklep: 
 
4. SKLEP: 

 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program 

športa za leto 2017. 

 
Izid glasovanja:      - za: 6 
  - proti: 0 
 
Ad/6 

  
Pod točko 6 je Urban Acman predstavil Letni program kulture za leto 2016. Letni program 
kulture v občini Brezovica določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti 
do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in 
ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in 
prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. LPK opredeljuje redno 
dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so (so)financirane s 
sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem 
proračunu. 
 
Člani so po obrazložitvi sprejeli sklep: 
 
5. SKLEP: 
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Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program 

kulture za leto 2017. 

 
Izid glasovanja:      - za: 6 
  - proti: 0 
 
 
Ad/7 

  
V nadaljevanju je Urban Acman predstavil osnutek Soglasja k ceni pomoči na domu za leto 
2017. Pomoč na domu izvaja za našo občino Center za socialno delo Vič – Rudnik, storitev pa 
je bila do leta 2014 za uporabnike brezplačna. Ekonomska cena storitve pomoči na domu, ki 
ne vključuje stroškov povračila uporabe lastnega vozila na terenu (kilometrina), znaša v letu 
2017 16,48 EUR na uro. Povprečni mesečni stroški znašajo 5.439,37 EUR. Subvencija 
proračuna Občine Brezovica je 68%, kar pomeni, da uporabniki plačajo 32% cene storitve. 
 
Člani so po obrazložitvi sprejeli sklep: 
 
6. SKLEP: 

 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagano Soglasje k ceni 

pomoči na domu za leto 2017. 

 
Izid glasovanja:      - za: 6 
           - proti: 0 
 

Ad/8 

 
Pod točko razno Martin Cvetko predlaga, da pričnemo z razmišljanjem o organiziranem 
pouku glasbene vzgoje v naši občini ter možnostjo sodelovanja z drugimi glasbenimi šolami v 
okolici (Vrhnika).  
 
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 17:30 uri. 
 

Zapisal: 
Urban Acman

Predsednik odbora 
Klemen Velkavrh 

 
 


