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Datum: 25.11.2014
ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 25.11.2014, ob
19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.
Prisotni člani odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klemen Velkavrh
Katarina Volkar
Polona Raušl
Liljana Bošnjak
Marjana Plešnar Pirc
Martin Cvetko
Urša Šebenik

Odsotni člani odbora:
Ostali prisotni:
1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana
2. Urban Acman, višji svetovalec za družbene dejavnosti
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituiranje odbora
Potrditev dnevnega reda
Proračun 2015
Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva
Sklep o dodatnem znižanju vrtca
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2015
Letni program športa 2015
Prošnja za spremljevalca/ko za predšolskega otroka s posebnimi potrebami
Razno

Ad/1
Nataša Smrekar je najprej vse prisotne pozdravila ter opravičila župana Občine Brezovica,
ker je službeno odsoten. V nadaljevanju je ugotovila, da je prisotnih 6 članov odbora. S tem je
bil odbor sklepčen in je lahko nadaljeval z delom. V nadaljevanju je člane odbora pozvala, da
podajo predloge za predsednika odbora. Podan je bil en predlog in sicer, da z delom
predsednika odbora prične Klemen Velkavrh.
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Člani so soglasno sprejeli:
1. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje Klemna Velkavrha za
predsednika odbora.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/2
Pod naslednjo točko je novoizvoljeni predsednik Klemen Velkavrh prebral dnevni red ter
predlagal, da se ga razširi z dodatno točko »Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene
posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica«. Razširjeni dnevni red je dal
na glasovanje.
Člani so soglasno sprejeli:
2. SKLEP:
Dopolnjeni dnevni red se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/3
Seji odbora se pridruži član odbora, Martin Cvetko.
V nadaljevanju je Nataša Smrekar predstavila predlog proračuna za leto 2015 ter opisala
najvažnejše investicije, ki se bodo zgodile v naslednjem letu. Hkrati je obrazložila, da se
zaradi izgradnje kanalizacije v občini Brezovica, na večini postavk, ki so pod okriljem
družbenih dejavnosti, niso dvigovali zneski.
17: Zdravstveno varstvo
Pod postavko 17021003 razloži, da bodo sredstva v letu 2015 namenjena povečanju in
preureditvi zobne ordinacije za odrasle in ureditev prostorov za potrebe zobnega rentgena v
zdravstvenem domu Vnanje Gorice.
18: Kultura, šport in nevladne organizacije
Sredstva na področjih za šport, kulturo in nevladne organizacije ostajajo na podobnem nivoju,
kot v letu 2014.
19: Izobraževanje
Na postavki 19021005 se sredstva namenjajo gradnji dveh novih oddelkov vrtca v Preserju
(adaptacija Prosvetnega doma), na postavki 19021006 pa se glavnina sredstev namenja
izdelavi PGD za gradnjo vrtca v Notranjih Goricah. Predvidoma je planirana gradnja v letih
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapisnik seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo

2/6

OBČINA BREZOVICA
Odbor za vzgojo, izobraževanje,
otroško varstvo, raziskovalno
dejavnost, kulturo in šport

Tržaška c. 390, 1351 Brezovica
tel: 01 / 360 17 70
fax: 01 / 360 17 71

www.brezovica.si
info@brezovica.si

2017, 2018. Na postavki 19031004 se sredstva namenjajo za poplačilo toženih obveznosti
(Gonzaga) ter vzdrževanju POŠ Notranje Gorice (ograja, klimati) in zamenjavi podloge na
igrišču poleg oddelkov vrtca na OŠ Brezovica. Na postavki 19032004 so sredstva namenjena
nujnim adaptacijam na OŠ Preserje.
20: Socialno varstvo
Na področju socialnega varstva se zneski malenkostno povečajo zaradi povečanih potreb.
V nadaljevanju je Uršo Šebenik zanimalo, zakaj se pod 18035002 (Občinske kulturne
prireditve) poveča konto na izdatkih za reprezentanco. Urban Acman razloži, da znesek na
celotni postavki ostaja podoben kot v letu 2014, le v planu proračuna 2015 so sedaj konti
razporejeni računovodsko pravilneje. Martin Cvetko je opozoril na problematiko prevozov
šolskih otrok s Plešivice na POŠ Notranje Gorice ter vprašal, če je možnost dodatnega
prevoza teh otrok. Nataša Smrekar je razložila, da je potrebno najprej ugotoviti realne potrebe
ter predlagala, da svet staršev OŠ Brezovica le-to preveri.
Člani so po obrazložitvi zavzeli sklep:
3. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje predlagani proračun za leto
2015.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0

Ad/4
Pod 4. točko je Urban Acman predstavil predlog s strani Sveta staršev Vrtca Brezovica za
upoštevanje stanovanjskega kredita pri znižanem plačilu vrtca ter predlog za spremembo
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje
in varstva. Odborniki so prejeli korigiran Pravilnik o subvencioniranju, pri katerem starši
otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, pa bi kasneje umaknili svojo vlogo, ne bi bili več upravičeni
do subvencije občine.
Člani so po obrazložitvi zavzeli sklep:
4. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Pravilnik o
subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in
varstva.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0
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Ad/5
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil sklep o dodatnem znižanju vrtca. Staršem
otrok s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, ki jim je občina po veljavnih predpisih
dolžna kriti del cene za program vrtca, se tako na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev, ki jo oddajo na CSD, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred,
če odplačujejo stanovanjski kredit, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem.
Martina Cvetka je zanimalo, če se upoštevajo tudi krediti, namenjeni adaptaciji stanovanj.
Urban Acman je obrazložil, da se upoštevajo zgolj namenski stanovanjski krediti.
5. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o dodatnem
znižanju vrtca.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0

Ad/6
V nadaljevanju je Urban Acman predstavil osnutek Soglasja k ceni pomoči na domu za leto
2015. Pomoč na domu izvaja za našo občino Center za socialno delo Vič – Rudnik, storitev pa
je bila do leta 2014 za uporabnike brezplačna. V naslednjem letu občinska uprava predlaga,
da bi bila subvencija proračuna Občine Brezovica pri omenjeni storitvi ista kot v letu 2014 in
sicer 70%, uporabnik pa bi plačal ostalih 30%, kar znese 4,35 eur/uro.
6. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagano Soglasje k ceni
pomoči na domu za leto 2015.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0

Ad/7
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil Letni program športa za leto 2015 (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.
Ob tem je dodal, da bo v naslednjem letu pričel veljati nov zakon o športu, občinske uprave
pa bodo morale pripraviti nove pravilnike in merila, ki bodo osnova za razpis za
sofinanciranje letnih programov športa v letu 2016.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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7. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program
športa za leto 2015.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0

Ad/8
Liljana Bošnjak je predstavila nujne potrebe javnega zavoda Vrtci Brezovica po zaposlitvi
spremljevalca za predšolskega otroka s posebnimi potrebami. Do sedaj so omenjeno
problematiko reševali s študenti, v nadaljevanju pa bi potrebovali zaposlitev spremljevalca za
določen čas s skrajšanim delovnim časom.
8. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo daje pozitivno soglasje za zaposlitev
za delovno mesto spremljevalca/ke za predšolskega otroka s posebnimi potrebami, s
skrajšanim delovnim časom – 6 ur dnevno za določen čas v javno vzgojno
izobraževalnem zavodu Vrtci Brezovica.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0

Ad/9
Pod razširjeno točko je Urban Acman predstavil predlog Sklepa o spremembi Sklepa o
določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. Omenjeni
sklep se razširi s točko, pri kateri pravica do znižanega plačila pripada staršem od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred
pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve
otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka
v vrtec.
9. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o
spremembi Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev
Brezovica.
Izid glasovanja:

- za: 7
- proti: 0
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Pod točko razno je Urban Acman predlagal, da se gradivo za seje odbornikom pošilja po
elektronski pošti, po navadni poti pa prejmejo zgolj vabila. Odborniki so se z omenjenim
predlogom strinjali.
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 20.35 uri.

Zapisal:
Urban Acman

Predsednik odbora
Klemen Velkavrh
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