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

OBČINA BREZOVICA
Odbor za družbene dejavnosti in
socialno varstvo

www.brezovica.si
info@brezovica.si

Datum: 29.5.2015

ZAPISNIK
3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 28.5.2015, ob
19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.
Prisotni člani odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Odsotni člani odbora:
1. Liljana Bošnjak
Ostali prisotni:
1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Potrditev dnevnega reda
Rebalans proračuna 2015
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica ter Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica (čistopis)
8. Razporeditev sredstev iz presežka – Vrtci Brezovica
9. 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 2. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na
glasovanje zapisnik seje.
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Člani so soglasno sprejeli:
1. SKLEP:
Zapisnik 2. redne seje se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 5
- proti: 0

Ad/3
Seji se pridruži Martin Cvetko. Člani odbora so pregledali zapisnik 2. korespondenčne seje.
Urša Šebenik je izrazila presenečenje nad glasovanjem na korespondenčni seji, pri kateri sta
bila dva glasa za in štirje proti. Polona Raušl je ob tem obrazložila svoj glas in dejala, da je
nevarnih poti v občini več in bi potemtakem morali vse obravnavati enakovredno. Martin
Cvetko je ob tem dodal, da se mu zdi čudno, da je bila predsednica Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu za glasovanje nedosegljiva in bi pričakoval, da bi s tega mesta
odstopila.
Člani so kasneje soglasno sprejeli:
2. SKLEP:
Zapisnik 2. korespondenčne seje se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/4
Člani odbora so pregledali zapisnik 3. korespondenčne seje.
Člani so soglasno sprejeli:
3. SKLEP:
Zapisnik 3. korespondenčne seje se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/5
Pod naslednjo točko je predsednik prebral dnevni red ter ga dal na glasovanje.
Člani so soglasno sprejeli:
4. SKLEP:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnevni red se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/6
Predsednik je besedo dal Nataši Smrekar, ki je predstavila predlog rebalansa proračuna 2015.
17021001 ZDRAVSTVENI DOM
Povečata se konta »električna energija« ter »poraba kuriv in stroški ogrevanja« zaradi
povečanih potreb. Poveča se konto »najemnine in zakupnine« zaradi stečaja lekarne v ZD
Podpeč. kjer se plačuje v stečajno maso najem opreme, ki se jo obračuna Lekarni Ljubljana.
Zmanjša se konto »tekoče vzdrževanje drugih objektov«.
17021003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA
Posavka se poveča zaradi dokončanja rekonstrukcije zobozdravstvene ambulante v ZD
Vnanje Gorice, ki se po novem povečuje. Znesek 3.500 evrov pa se namenja črpalki in
ureditvi inštalacij za odtok vode v primeru poplav v ZD Podpeč.
17071001 PRISPEVEK V ZZZS
V zadnjem obdobju se je precej povečalo število upravičencev obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Postavka se poveča za 6.500 eur (predhodna prerazporeditev sredstev).
17072001 MRLIŠKI OGLEDI, PREVOZI, OBDUKCIJE
Postavka se zmanjša za 1.500 eur.
18021001 STROŠKI VZDRŽEVANJA KULTURNIH SPOMENIKOV
Postavka se poveča za 550 eur – obnova črk dveh spominskih obeležij.
18035003 STROŠKI VZDRŽEVANJA DVORAN
Znesek se poveča na kontih »najemnine in zakupnine« ter plačila za »delo preko študentskega
servisa«.
18051006 ŠPORTNI OBJEKT TELOVADNICA BREZOVICA
Znesek se poveča na kontu »tekoči transferi v javne zavode« ter »poraba kuriv in stroški
ogrevanja« zaradi povečanih potreb. Zmanjša pa na kontu »tekoče vzdrževanje drugih
objektov«.
19021003 TEKOČI TRANSFERI – PLAČILO RAZLIKE V CENI
Postavka se poveča za 100.000 eur zaradi dveh novih oddelkov v Preserju (znižano plačilo
staršem ter plače novo zaposlenih).
19021005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapisnik seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo

3/5

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

Znesek se poveča zaradi dodatnih zahtev dobavitelja električne energije, nakupa dodatnih
novih vrat za telovadnico in društvo upokojencev, dodatnih manjših del. 15.000 eur se nameni
investicijskemu transferju za sanacijo vlage telovadnice enote Brezovica.
19031004 OŠ BREZOVICA - INVESTICIJSKIO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA
170.000 eur se namenja nujni sanaciji strehe in špalet na OŠ Brezovica.
19032004OŠ PRESERJE - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
23.000 eur se namenja sanaciji sanitarij na OŠ Preserje.
19062004 PREVOZ OTROK S SPOSEBNIMI POTREBAMI
Postavka se poveča zaradi večjega števila otrok s posebnimi potrebami. Postavka se poveča za
3.000 eur.
20021001 NOVOROJENI OTROCI
Postavka se zmanjša za 2.000 eur.
20042001 POSEBNI SOCIALNI ZAVODI
Zaradi povečanega števila oskrbovancev se ostavka poveča za 4.000 eur.
20043001 SPLOŠNI SOCIALNI ZAVODI
Postavka se zmanjša za 5.000 eur.
20044001 POMOČ DRUŽINI IN POSAMEZNIKU
Postavka se poveča za 4.000 €.
Člani so zavzeli sklep:
5. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani rebalans
proračuna za leto 2015.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/7
V nadaljevanju je Urban Acman predstavil Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica ter čistopis Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, ki se nanašajo na nekatere
spremembe (nova enota Vrtec Preserje). Praksa je, da se najprej potrdi Spremembe in
dopolnitve odloka ter istočasno še Čistopis le tega.
Člani so po obrazložitvi zavzeli sklepa:
6. SKLEP:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje Spremembe in dopolnitve
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

7. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje čistopis Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/8
Pod točko 8 je Liljana Bošnjak obrazložila odboru, da je zavod Vrtci Brezovica v letu 2014
posloval pozitivno ter da ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 73.112,70 €.
Vrtci Brezovica so poslali predlog porabe presežka prikazanega iz bilance za leto 2014, po
katerem bi bila glavnina sredstev namenjena za opremo novega vrtca v Preserju, preostanek
pa nameni za nabavo najbolj nujnih osnovnih sredstev v ostalih enotah. Občina Brezovica pa
mora potrditi omenjeni predlog.
8. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlog porabe presežka
prikazanega iz bilance za leto 2014, s strani zavoda Vrtci Brezovica.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/9
Pod točko razno je Uršo Šebenik zanimalo, kje bi si lahko ogledali zemljevid (ne)varnih poti
v šolo ter podala prošnjo, da jih Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na eni od sej
predstavi. Marjana Plešnar Pirc je ob tem dodala, da jih posedujejo šole, vseeno pa bodo
omenjene zemljevide lansirali tudi na občinsko spletno stran, skupaj s pripadajočo
zakonodajo.
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 20:40 uri.
Zapisal:
Urban Acman

Predsednik odbora
Klemen Velkavrh
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