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Datum: 27.1.2015 
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 26.1.2015, ob 
19.00 uri v prostorih Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani odbora:  
 

1. Klemen Velkavrh 
2. Katarina Volkar 
3. Polona Raušl 
4. Liljana Bošnjak 
5. Marjana Plešnar Pirc 
6. Martin Cvetko 
7. Urša Šebenik 
 

Odsotni člani odbora:  
 
 
Ostali prisotni:  
 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
6. Varen prevoz šolskih otrok v in iz podružnične šole Notranje Gorice 
7. Prošnja za pomoč pri nakupu pripomočkov za slepe in slabovidne v OŠ Brezovica 
8. Obvestilo o izrednem inšpekcijskem pregledu na OŠ Preserje 
9. Prošnji za finančno pomoč – Župnija Brezovica in Župnija Preserje 
10. Razno 

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

1. SKLEP:  

Zapisnik 1. redne seje se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 6 
  - proti: 0 
 
Ad/3  
 
Člani odbora so pregledali zapisnik 1. korespondenčne seje.  
  
Člani so soglasno sprejeli: 

2. SKLEP:  

Zapisnik 1. korespondenčne seje se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 6 
  - proti: 0 
 
Ad/4 
 
Pod naslednjo točko je predsednik prebral dnevni red ter ga dal na glasovanje. Seji se pridruži 
članica odbora, Urša Šebenik. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
3. SKLEP:  

Dnevni red se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 7 
 - proti: 0 
 
 
Ad/5 
 
Predsednik je besedo dal ravnateljici Vrtec Brezovica Liljani Bošnjak, da pojasni spremembe 

in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Spremembe so v treh členih - 9. členu se 
izloči težko zdravstveno stanje, ker komisija ni kompetentna, da daje mnenje o zdravstvenem 
stanju posameznika. V 13. členu, se pri kriterijih za sprejem otrok doda dodatni kriterij, da je 
potrebno potrdilo delodajalca. V 25. členu se doda sprememba, da je tudi sprememba 
programa med šolskim letom iz dneva v skrajšan program možen le v enotah vrtca, kjer ni 
čakajočih otrok na dnevni program. 13. Člen se navezuje na 19. člen, ki govori, da Svet 
zavoda predlaga, da se 5. odstavek dopolni, da je Rakitna izvzeta iz te določbe zaradi 
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oddaljenosti enote. Sprememba je še v 4. in 12. členu, saj se postopek vpisa podaljšuje in ga 
ni možno zaključiti po ZUP-u v roku enega meseca, se z naslednjim letom rok oddaje vloge 
za vpis otroka v vrtec skrajša do 15.3. Za letošnje leto velja še enak rok za vpis do 31.3.  
 
Predsednik je dal pravilnik z vsemi spremembami in dopolnitvami na glasovanje. Soglasno je 
bil sprejet sklep, da odbor potrjuje predlagani pravilnik. 
 
4. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje predlagane Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
 
Izid glasovanja:      - za: 7 
  - proti: 0 
 

Ad/6 
  
Predsednik je prebral dopis podžupana Marka Čudna, da se je pojavila nova situacija in so 
ceste po novem asfaltirane in urejene ter s tem zagotovljena prometna varnost. Dal je predlog, 
da se glede na novo stanje, šolski prevozi, ki so bili potrjeni na 1. korespondenčni seji, 
ukinejo oziroma neorganizirajo.  
Član odbora Martin Cvetko se s predlogom ni strinjal. Predlagal je, da se ponovno povpraša 
v šoli, ali so zainteresirani starši še vedno zainteresirani za prevoze, ali pa se je kaj 
spremenilo. Članica Polona Raušl je podala mnenje, da se šolske prevoze, v kolikor je 
nevarna pot, potrebuje in naj se preveri stanje otrok, da avtobus ne bo prazen, ko se bodo 
prevozi izvajali. Članica Marjana Plešnar Pirc je podala mnenje, da je Svet za preventivo že 
predhodno opozoril na problematičnost varne poti na tem območju. Nataša Smrekar je 
predlagala, da se ponovno ugotovi realne potrebe in zainteresiranost staršev in se glede na 
dejansko stanje skliče korespondenčna seja naslednji torek.  
 
Člani so po obrazložitvi zavzeli sklep: 
 
5. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme sklep, da se do konca tedna 
preveri pri zainteresiranih starših dejanske potrebe prevozov, o temu se obvesti člane 
odbora in se skliče korespondenčno sejo. 
 
Izid glasovanja:      - za: 7 
  - proti: 0 
 
Ad/7 
 
Predsednik je prebral prošnjo OŠ Brezovica za nakup pripomočkov za slepe in slabovidne. 
Podal je vprašanje, kakšno je finančno stanje OŠ Brezovica ter če razpolagajo s svojimi 
sredstvi. Nataša Smrekar je podala obrazložitev, da OŠ Brezovica trenutno razpolaga s 
približno 100.000 € sredstev. Predsednik je podal predlog, da se zadeva financira iz lastnih 
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sredstev šole. Članica Polona Raušl se s tem ni strinjala. Meni, da bi občina morala pristopiti 
k nakupu ali delnemu nakupu pripomočkov. 
 
6. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme sklep, da Občina Brezovica 
nameni 2.000 € za nakup ustreznih pripomočkov iz postavke materialni stroški OŠ 
Brezovica – tekoči transferi v javne zavode. Manjkajoča sredstva zagotovi OŠ Brezovica 
iz presežka svojih sredstev. 
 
Izid glasovanja:      - za: 7 
  - proti: 0 
 
Ad/8 
 
Nataša Smrekar je obrazložila, kaj inšpekcijski pregled za občino pomeni. Občina bo morala z 
rebalansom proračuna v letu 2015 zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo sanitarij. Obstaja 
bojazen, da bo inšpekcijskih pregledov še več na drugih področjih. Marjana Plešnar Pirc je na 
kratko opisala trenutno situacijo med predstavniki staršev in šolo. 
 
Člani so zavzeli sklep: 
 
7. SKLEP: 
 
Župan Občine Brezovica, predstavniki občine in ravnatelj se sestanejo s predstavniki 
staršev, kateri menijo, da stanje v OŠ Preserje ni ustrezno in poizkusijo poiskati 
ustrezne rešitve v obojestransko zadovoljstvo staršev in šole. V kolikor sestanek ne bo 
uspešen, se odpokliče svoje predstavnike v Svetu zavoda in se imenuje nove. 
 
Izid glasovanja:      - za: 7 
  - proti: 0 
 
 
Ad/9 
 
Nataša Smrekar je obrazložila, da je na postavki 18029001 – nepremična kulturna dediščina, 
za vzdrževanje kulturnih spomenikov v letu 2015 namenjenih 2.000 €. Predsednik predlaga, 
da se obema prošnjama župnij Brezovica in Preserje ugodi v polovičnem znesku sredstev, 
oziroma v višini 1.000 € vsaki župniji. 
 
8. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme sklep, da se župniji Preserje 
nameni 1.000 eur ter župniji Brezovica 1.000 eur. 
 
Izid glasovanja:      - za: 7 
  - proti: 0 



OBČINA BREZOVICA 
 

 

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

                    fax: 01 / 360 17 71 
Odbor za vzgojo, izobraževanje, 
otroško varstvo, raziskovalno 
dejavnost, kulturo in šport 

 
www.brezovica.si                       
info@brezovica.si 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapisnik seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo 5/5  

 
Ad/10 
 
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 20.35 uri. 
 

 
 
 

Zapisala: 
Nataša Smrekar

Predsednik odbora 
Klemen Velkavrh 

 
 
 
 
 


