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Datum: 20.11.2019 
 

 

Z A P I S N I K 

 

3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 20.11.2019, ob 
17.00 uri v prostorih Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani odbora:  
 

1. Tatjana Poplas 
2. Polona Raušl 
3. Liljana Bošnjak 
4. Marjana Plešnar Pirc 
5. Eva Plešnar 
 

Odsotni člani odbora:  
 

1. Matevž Vidmar 
2. Milan Hosta 

 
Ostali prisotni:  
 

1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana 
2. Urban Acman, višji svetovalec za družbene dejavnosti 

 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Osnutek proračuna za leti 2020 in 2021 
6. Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v občini Brezovica 
7. Sprememba Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica 
8. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki 

se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica 
9. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v občini Brezovica 
10. Letni program športa 2020 
11. Letni program kulture 2020 
12. Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2020 
13. Razno 

 
Ad/1 
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Na seji je bilo prisotnih 5 članov. Odbor je bil sklepčen. Zaradi opravičene odsotnosti 
predsednika odbora, Milana Hoste, je odbor vodila Liljana Bošnjak. 
 
Ad/2  

 
Člani odbora so pregledali zapisnik 2. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je bil dan na 
glasovanje zapisnik seje. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 

1. SKLEP:  

Zapisnik 2. redne seje se potrdi. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
  - proti: 0 
 

Ad/3 

 
Člani odbora so pregledali zapisnik 6. korespondenčne seje. Ker ni bilo pripomb, je bil dan na 
glasovanje zapisnik seje. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 

2. SKLEP:  

Zapisnik 6. korespondenčne seje se potrdi. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
  - proti: 0 
 

Ad/4 
 
Pod naslednjo točko je bil dan na glasovanje dnevni red. Urban Acman je predlagal, da se ga 
razširi z dodatno točko »Izvedba obnove POŠ Jezero«.  
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
3. SKLEP:  

 

Dopolnjen dnevni red se potrdi. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/5 

 
Pod naslednjo točko je Nataša Smrekar predstavila osnutek proračuna za leti 2020 in 2021 
ter opisala najvažnejše investicije, ki se bodo zgodile v naslednjih dveh letih: 
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16: Investicije v neprofitna stanovanja: 
2020: Sredstva na postavki se namenjajo za obnovo fasade na stanovanjskem objektu v 
Žabnici (neprofitna socialna stanovanja). 
 
17: Zdravstveno varstvo 
 
2020: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju objektov, vzdrževanju okolice pred 
Zdravstvenim domom v Podpeči, zamenjavi oken, sanaciji žlebov ter sanaciji fasade nad 
vhodom v ZD Podpeč. Glavnina sredstev (390.000 eur) je namenjena nakupu poslovnih 
prostorov na Brezovici - Center duševnega zdravja. 
2021: 8.000 eur za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za nujna vzdrževalna dela ter 
urejanje okolice pred ZD Podpeč. 
 
18: Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
2020: 300.000 eur za nakup zemljišč, kjer bo stala nova Športna dvorana Brezovica ter 
Športni park Brezovica. 
2021: 380.000 za nakup zemljišč, kjer bo stala nova Športna dvorana Brezovica ter Športni 
park Brezovica. 
 
19: Izobraževanje 
 
Vrtci Brezovica: 
2020: Cca. 31.000 eur za izdelavo novih nadstreškov pri Vrtcu v Notranjih Goricah, rednemu 
vzdrževanju vseh objektov ter nabavi novih igral. 
2021: Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vseh objektov ter nabavi novih igral. 
 
OŠ Brezovica: 
2020: Glavnina sredstev je namenjena zaključku gradnje prizidka na matični osnovni šoli na 
Brezovici, manjši del pa za sanacijo strehe na novem delu OŠ Brezovica ter plačilu 
dokumentacije (sanacija klimatov na matični OŠ). 
2021: Sredstva so namenjena sanaciji klimatov na matični OŠ ter nakupu novega kombija. 
 
OŠ Preserje: 
2020: Glavnina sredstev je namenjenih pričetku gradnje prizidka k matični šoli (320.000 eur), 
manjši del pa plačilu dokumentacije pri omenjenem projektu (60.000 eur). 15.000 eur se 
namenja nakupu nove opreme za zbornico. Plačilo pri projektu obnove igrišč (Preserje in 
Rakitna) se prenaša iz leta 2019 v naslednje leto. 
2021: Cca. 800.000 eur  za gradnjo prizidka k matični šoli. 
 
20: Socialno varstvo 
 
Na področju socialnega varstva se zneski malenkostno povečajo zaradi povečanih potreb. 
 
Člani so zavzeli sklep: 
 
4. SKLEP: 
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Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani proračun za leti 

2020 in 2021. 

 

Izid glasovanja:      - za: 5 
  - proti: 0 
 
Ad/6 
 
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil Odlok o spremembi Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Brezovica. V 18. členu obstoječega 
Odloka je bilo namreč določeno, da se lahko določena področja športa sofinancirajo tudi na 
osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju, ki se lahko sklene z izvajalci LPŠ, ki so imele 
enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu.  
Ugotovitev Računskega sodišča RS, ki je pregledovalo poslovanje Občine Brezovica v letu 
2017, ko smo dvema izvajalcema športnih programov dodelili in izplačali del sredstev pred 
zaključkom javnega razpisa na področju športa, da je navedeno ravnanje v neskladju z 
Zakonom o športu.  
Zaradi omenjene ugotovitve Računskega sodišča RS sedaj korigiramo omenjeni Odlok ter 
črtamo omenjeni člen, ki je opredeljeval začasno sofinanciranje. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
5. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Odlok o 

spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Brezovica. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/7 
 
Ena izmed ugotovitev Računskega sodišča je bila tudi ta, da objava javnega razpisa na 
področju kulture ni vsebovala načina uporabe nekaterih meril, kar je v neskladju z Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo RS. Zatorej smo pripravili Spremembo Pravilnika o 
izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Brezovica, v katerem pri nekaterih merilih ni več določen razpon točk. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
6.  SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagano Spremembo 

Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica. 
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Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/8 
 
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil nov Pravilnik o vrednotenju programov na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Brezovica. V dosedanjem pravilniku, ki je sicer obstajal še iz leta 2004, je bil pri nekaterih 
merilih še določen razpon točk, kar se z novim korigira. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
7. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Pravilnik o 

vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/9 
 
Skupaj s prejšnjim pravilnikom korigiramo tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in 
otroških programov v občini Brezovica, v katerem pri merilih ne bo več določen razpon točk. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
8. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Pravilnik o 

sofinanciranju mladinskih in otroških programov v občini Brezovica. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/10 
 
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil Letni program športa za leto 2020 (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. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
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9. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program 

športa za leto 2020. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/11 
 
Pod točko 6 je Urban Acman predstavil Letni program kulture za leto 2020. 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 soglasno sprejeli: 
 
10. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program 

kulture za leto 2020. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
 

Ad/12 
 
Pod točko 12 je Urban Acman predstavil osnutek Soglasja k ceni pomoči na domu za leto 
2020. Pomoč na domu izvaja za našo občino podjetje DEOS d.o.o.. Ekonomska cena storitve 
pomoči na domu znaša v letu 2019 16,55 EUR na uro. Povprečni mesečni stroški znašajo 
5.461,36 EUR. Subvencija proračuna Občine Brezovica je 74,08%, kar pomeni, da uporabniki 
plačajo 25,92% cene storitve.  
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
11. SKLEP:  

 

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

pomoči na domu za leto 2020. 

 
Izid glasovanja:  - za: 5 
 - proti: 0 
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Ad/13 

 
S strani Skupine za ohranitev POŠ Jezero je občinska uprava prejela dopis, s katerim nas 
naprošajo za informacijo o predvidenem časovnem planu obnove in višini predvidenih 
stroškov obnove POŠ Jezero. Nataša Smrekar je obrazložila, da smo naročili strokovno 
mnenje o potresni odpornosti objekta, predviden strošek omenjene obnove pa bi bil več kot 
800.000 eur. Pri tem ni upoštevan strošek nadomestnih stanovanj za stanovalce v stavbi, saj bi 
se omenjena protipotresna rekonstrukcija izvajala več kot pol leta.  
Občina Brezovica sicer išče rešitev v obliki javno-zasebnega partnerstva za energetsko 
sanacijo več objektov v občini, med katere bi vključila tudi POŠ Jezero. Vendar pa gre pri 
omenjeni sanaciji zgolj za energetsko in ne za protipotresno. 
 
Ad/14 

 
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je bila seja zaključena ob 18:00 uri. 
 

 
 

Zapisal: 
Urban Acman

 
Liljana Bošnjak

 
 
 
 


