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: 2.10.2020

ZAPISNIK
5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 8.10.2020, ob
17.00 uri v prostorih Občine Brezovica.
Prisotni člani odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatjana Poplas
Polona Raušl
Liljana Bošnjak
Marjana Plešnar Pirc
Eva Plešnar
Matevž Vidmar

Odsotni člani odbora:
1. Milan Hosta
Ostali prisotni:
1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana
2. Urban Acman, višji svetovalec za družbene dejavnosti
3. Ana Miklič
Predlagan dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti
Konstituiranje odbora
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Potrditev dnevnega reda
Rebalans proračuna 2020 in sprememba proračuna 2021
Letni program športa 2021
Letni program kulture 2021
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
12. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad/1
Na seji je bilo prisotnih 5 članov. Odbor je bil sklepčen.
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Ad/2
Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Brezovica, ki je bila 24.9.2020, je dosedanji
predsednik odbora Milan Hosta podal ustno odstopno izjavo, zatorej je bilo potrebno izbrati
novega predsednika. Nataša Smrekar je člane odbora pozvala, da podajo predloge za novega
predsednika. Podan je bil en predlog in sicer, da z delom predsednika odbora prične Polona
Raušl.
Člani so soglasno sprejeli:
1. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo potrjuje Polono Raušl za predsednico
odbora.
Izid glasovanja:

- za: 5
- proti: 0

Ad/3
Člani odbora so pregledali zapisnik 4. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je bil dan na
glasovanje zapisnik seje.
Člani so soglasno sprejeli:
2. SKLEP:
Zapisnik 4. redne seje se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 5
- proti: 0

Seji se pridruži Matevž Vidmar.
Ad/4
Pod naslednjo točko je bil dan na glasovanje dnevni red.
Člani so zavzeli sklep:
3. SKLEP:
Dnevni red se potrdi.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ad/5
Pod naslednjo točko sta Nataša Smrekar in Urban Acman predstavila rebalans proračuna za
leto 2020 in spremembo proračuna za leto 2021.
2020:
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja:
Znesek se zmanjša za 2.831,28 eur zaradi manjših potreb.
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova:
Občina Brezovica je v letošnjem letu izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala
morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega
partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu
energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki bo izvedel
energetsko sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi ZD Podpeč.
Omenjeni znesek je v letošnjem letu namenjen izdelavi dokumentacije.
18031001 Stroški obratovanja knjižnic:
Znesek se poveča za 1.000 eur - sofinanciranje knjige o športu v občini Brezovica.
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija:
Znesek se zmanjša za 500 eur zaradi manjših potreb oziroma nerealizacije v letošnjem letu
(stroški pogostitve ex tempore).
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica:
Znesek se poveča zaradi povečanih potreb.
18051007 Športna dvorana Brezovica:
Postavka se zviša na vrednost sprejetega plana zaradi prejšnjih prerazporeditev s te postavke
(energetska sanacija objektov).
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni:
Postavka se poveča na prejšnjo proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev
sredstev na postavke, kjer so se pojavile nove potrebe (gradnja prizidka OŠ Preserje)).
Postavka se deloma poveča tudi zaradi spremenjene ekonomske cene vrtca (za 5%), ki se
prvenstveno dviguje zaradi napredovanj v plačne razrede in nazive.
19021004 Financiranje otrok izven matične občine:
Postavka se zmanjša za 10.000 eur zaradi manjših potreb.
19021008 Subvencija varstva otrok na domu:
Postavka se zmanjša zaradi manjših potreb, saj je Občina Brezovica že sprejela Sklep o
prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgoje in varstva, ki velja od 1.9.2020 dalje.
19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Postavka se poveča za 20.000 eur zaradi večjih potreb.
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova:
Postavka se zmanjša za 10.000 eur (sanacija klimatov na OŠ Brezovica), kar se bo realiziralo
v prihodnjih letih.
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS:
Postavka se zmanjša za 7.000 eur zaradi manjših potreb.
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški:
Postavka se poveča za 15.000 eur zaradi povečanih potreb.
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:
Postavka se poveča za 250.000 eur (gradnja prizidka k OŠ Preserje) zaradi spremembe
dinamike plačila.
Manjši del gre za plačilo dokumentacije pri projektu energetske sanacije objektov v lasti
Občine Brezovica (POŠ Rakitna).
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo:
Postavka se zmanjša za 10.000 eur zaradi manjšega števila prevozov v pomladnih mesecih
(covid-19).
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov – nadstandard:
Postavka se zmanjša za 3.000 eur zaradi manjšega števila prevozov v pomladnih mesecih
(covid-19).
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo:
Postavka se zmanjša za 10.000 eur zaradi manjšega števila prevozov v pomladnih mesecih
(covid-19).
20042001 Posebni socialni zavodi:
Postavka se zviša na vrednost sprejetega plana zaradi prejšnjih prerazporeditev s te postavke.
20043001 Splošni socialni zavodi:
Znesek se poveča za 15.000 eur zaradi povečanih potreb.
20043005 Brezplačni prevozi za starostnike:
Nova postavka je namenjena projekti Prostofer - brezplačni prevozi za starostnike. V znesek
je vključen mesečni strošek poslovnega najema električnega vozila ter operativni stroški
(klicni center, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostovoljnih voznikov, podpora,
usposabljanje, ...).
20044001 Pomoč družini in posamezniku:
Znesek se poveča za 14.000 eur zaradi povečanih potreb na postavki "Subvencioniranje
stanarin" (tudi zaradi poplačila upravičencu za celotno leto 2019).
2021:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova:
Znesek je namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za stavbo občinske uprave (stavba
Mercator).
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja:
Sredstva na postavki se namenjajo za ureditev stanovanj v stanovanjskem objektu v Žabnici
(neprofitna socialna stanovanja).
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova:
Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala
morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega
partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu
energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki bo izvedel
energetsko sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi ZD Podpeč.
17071001 Prispevek v ZZZS:
Znesek se povečuje za 4.000 eur zaradi povečanih potreb.
17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije:
Znesek se poveča za 5.000 eur zaradi predvidenih povečanih potreb (glede na realizacijo v
letu 2020).
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran:
Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala
morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega
partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu
energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki bo izvedel
energetsko sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi Dom krajanov
v Vnanjih Goricah.
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni:
Postavka se poveča na prejšnjo proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev
sredstev na postavke, kjer so se pojavile nove potrebe (gradnja prizidka OŠ Preserje).
19021004 Financiranje otrok izven matične občine:
Znesek se zmanjša za 50.000 eur zaradi predvidenih manjših potreb (glede na realizacijo leta
2020).
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova:
Znesek se zmanjša za 15.000 eur.
19021008 Subvencija varstva otrok na domu:
Sredstva na postavki se ukinjajo, saj je Občina Brezovica že sprejela Sklep o prenehanju
veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane
predšolske vzgoje in varstva, ki velja od 1.9.2020 dalje.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS:
Postavka se poveča za 30.000 eur zaradi večjih potreb.
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova:
Znesek se poveča za 3.000 eur - nakup novega kombija.
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški:
Postavka se poveča za 15.000 eur zaradi povečanih potreb.
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:
Postavka se zmanjša zaradi spremembe dinamike plačila pri projektu gradnje prizidka k OŠ
Preserje. Del sredstev bo namenjenih dodatnim delom pri omenjenemu projektu ter opremi
novih učilnic.
20043001 Splošni socialni zavodi:
Znesek se poveča za 15.000 eur zaradi predvidenih povečanih potreb.
20043003 Pomoč na domu:
Znesek se poveča za 4.500 eur zaradi povečanja plač socialnih oskrbovalk.
20043005 Brezplačni prevozi za starostnike:
Nova postavka je namenjena projektu Prostofer - brezplačni prevozi za starostnike. V znesek
je vključen mesečni strošek poslovnega najema električnega vozila ter operativni stroški
(klicni center, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostovoljnih voznikov, podpora,
usposabljanje, ...).
20044001 Pomoč družini in posamezniku:
Znesek se poveča za 10.000 eur zaradi predvidenih povečanih potreb na postavki
"Subvencioniranje stanarin".
Člani so zavzeli sklep:
4. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani rebalans
proračuna za leto 2020 in spremembo proračuna za leto 2021.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/6
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil Letni program športa za leto 2021 (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.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pred samo sejo odbora so člani odbora prejeli elektronsko pošto s strani Milana Hoste, v
kateri je opozoril, da sprejemamo LPŠ brez dolgoletne strategije. Hkrati je omenil, da bi bilo
potrebno v LPŠ zapisati tudi to, da so klubi, ki prejemajo občinska sredstva dolžni
nediskriminatorno po spolu izvajati svoje storitve. Člani odbora so menili, da morajo klubi
oziroma društva tako ali tako že v osnovi delovati v skladu z zakonodajo (Zakon o društvih,
ipd.) oziroma nediskriminatorno, zatorej omenjene dikcije ni potrebno posebej dodajati v
LPŠ.
5. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program
športa za leto 2021.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/7
Pod točko 7 je Urban Acman predstavil Letni program kulture za leto 2021. 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:
6. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Letni program
kulture za leto 2021.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/8
Pod točko 8 je Urban Acman predstavil osnutek Soglasja k ceni pomoči na domu za leto
2021. Pomoč na domu izvaja za našo občino podjetje DEOS d.o.o.. Ekonomska cena storitve
pomoči na domu znaša v letu 2021 17,91 EUR na uro. Povprečni mesečni stroški znašajo
5.911,93 EUR. Subvencija proračuna Občine Brezovica je 76,05%, kar pomeni, da uporabniki
plačajo 23,95% cene storitve.
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Člani so soglasno sprejeli:
7. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagano Soglasje k ceni
pomoči na domu za leto 2021.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

Ad/9, 10, 11
Pod točkami 9, 10 in 11 so bili predstavljeni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje, Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica.
Omenjeni odloki so bili pravno in nomotehnično urejeni ter usklajeni z ravnatelji obeh šol in
vrtcev Brezovica. Marjana Plešnar je ob tem opozorila, da je v 2. členu Odloka (OŠ Preserje)
potrebno dodati v 4. odstavku še »Bolnišnična šola OŠ Preserje v MKZ Rakitna«, kar se
uskladi do naslednje seje OS.
8. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Preserje.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

9. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Brezovica pri Ljubljani.
Izid glasovanja:

- za: 6
- proti: 0

10. SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Brezovica.
Izid glasovanja:

- za: 6

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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- proti: 0

Ad/12
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je bila seja zaključena ob 17:00 uri.

Zapisal:
Urban Acman

Polona Raušl
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