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: 28.5.2019

ZAPISNIK
2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 28.5.2019, ob
18.00 uri v prostorih Občine Brezovica.
Prisotni člani odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milan Hosta
Tatjana Poplas
Polona Raušl
Liljana Bošnjak
Marjana Plešnar Pirc
Eva Plešnar

Odsotni člani odbora:
1. Matevž Vidmar
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.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Potrditev zapisnikov 1., 2., 3., 4., 5. korespondenčne seje
Potrditev dnevnega reda
Rebalans proračuna 2019
Razno

Ad/1
Na seji je bilo prisotnih 6 članov. Odbor je bil sklepčen.
Ad/2
Člani odbora so pregledali zapisnik 1. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je bil dan na
glasovanje zapisnik seje.
Člani so soglasno sprejeli:
1. SKLEP:

Zapisnik seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo

1/4

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

Zapisnik 1. redne seje se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/3
Člani odbora so pregledali zapisnike 1., 2., 3., 4. in 5. korespondenčne seje. Ker ni bilo
pripomb, so bili dani na glasovanje zapisniki vseh petih sej.
Člani so soglasno sprejeli:
2. SKLEP:
Zapisniki 1., 2., 3., 4. in 5. korespondenčne seje se potrdijo.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/4
Pod naslednjo točko je bil dan na glasovanje dnevni red.
Člani so soglasno sprejeli:
3. SKLEP:
Dnevni red se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/5
Pod naslednjo točko je Nataša Smrekar predstavila rebalans proračuna za leto 2019.
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova
Glavnina dodatnih sredstev (100.000) se v letošnjem letu namenja za nakup prostorov novega
Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Manjši del dodatnih sredstev je namenjen
projektom za spremembo namembnosti iz lekarne (Podpeč) v pediatrično ambulanto.
18051007 Športna dvorana Brezovica
Dodatna sredstva bodo namenjena nakupu zemljišč za potrebe izgradnje nove športne dvorane
na Brezovici (200.000 € v letošnjem letu).
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Postavka se prvenstveno poveča zaradi spremenjenih ekonomskih cen vrtca, ki so se dvignile
zaradi napredovanj zaposlenih v plačne razrede in nazive ter povečanju stroška za regres.
Tako se je zgolj masa za plače na nivoju zavoda v letu 2019 dvignila za cca. 8%, oziroma
14.300 € na mesec, kar predstavlja 171.600 €/leto.
19021004 Financiranje otrok izven matične občine
Postavka se zmanjša za cca. 45.000 eur, kar bomo prenesli v naslednje proračunsko leto.
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova
Znesek se poveča na postavki Investicijski transferi javnim zavodom in sicer za 30.000 eur,
namenjen pa bo rednim vzdrževalnim delom na vseh sedmih enotah vrtca (zunanja igrišča ter
notranje vzdrževanje).
19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški
Postavka se zmanjša za 30.000 eur, kar bomo prenesli v naslednje proračunsko leto.
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški
Postavka se zmanjša za 20.000 eur, kar bomo prenesli v naslednje proračunsko leto.
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Znesek se poveča zaradi predvidene obnove igrišč v Preserju in na Rakitni (LAS Barje) 145.000 eur. Manjši del dodatnih sredstev se namenja projektu obnove kurilnice na matični
OŠ v Preserju (10.000 eur), del pa izdelavi PGD in PZI dokumentacije za gradnjo prizidka k
OŠ Preserje.
20042001 Posebni socialni zavodi
Znesek se poveča za 20.000 eur zaradi povečanih potreb.
20043001 Splošni socialni zavodi
Znesek se poveča za 10.000 eur zaradi povečanih potreb.
Člani so zavzeli sklep:
4. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani rebalans
proračuna za leto 2019.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/6
Pod točko razno je predsednik odbora predstavil problematiko prezračevanja stare telovadnice
na matični osnovni šoli na Brezovici, kar je izpostavil tudi svet staršev. Predlagal je, da
občinska uprava obvesti z dopisom OŠ Brezovica, na kakšen način se bo rešilo omenjeno
problematiko.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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V nadaljevanju je pohvalil delo občinske uprave in sicer pri projektu uspešnega širjenja
dejavnosti na področju pediatrije.
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je bila seja zaključena ob 19:00 uri.
Zapisal:
Urban Acman

Predsednik odbora
Milan Hosta
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