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Datum: 18.5.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 18.5.2021, 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. Milan Hosta 

2. Matevž Vidmar 

 

Ostali prisotni:  

 

1. Ana Miklič 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje  

3. Potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Razporeditev sredstev iz presežka za leto 2020 – Vrtci Brezovica 

6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje – 

UPB2 

7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica 

pri Ljubljani – UPB2 

8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica – UPB3 

9. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske 

prenove objektov v lasti Občine Brezovica 

10. Razno 

 

Ad/1 

 

Na seji so bili prisotni 4 člani. Odbor je bil sklepčen.  

 

Ad/2  
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Člani odbora so pregledali zapisnik 5. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je bil dan na 

glasovanje zapisnik seje. 

 

Člani so soglasno sprejeli: 

1. SKLEP:  

Zapisnik 5. redne seje se potrdi. 

 

Izid glasovanja:  - za: 4 

  - proti: 0 

 

 

Ad/3 

 

Člani odbora so pregledali zapisnik 8. korespondenčne seje. Predsednica odbora je opozorila 

na napako pri zadnjem stavku zapisnika, saj zapisnik ni bil soglasno sprejet ker je bil en član 

odsoten. Zapisnik se popravi. 

 

Člani so soglasno sprejeli: 

2. SKLEP:  

Zapisnik 8. korespondenčne seje se potrdi. 

 

Izid glasovanja:  - za: 4 

  - proti: 0 

 

 

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: 4 

 - proti: 0 

  

 

Ad/5 

 

Pod naslednjo točko je Lilijana Bošnjak obrazložila odboru, da je zavod Vrtci Brezovica v 

letu 2020 posloval pozitivno ter da ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 97.315 

€. Vrtci Brezovica so poslali predlog porabe presežka prikazanega iz bilance za leto 2020, po 
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katerem bi bila glavnina sredstev namenjena za nakup opreme in nabavo najbolj nujno 

investicijsko vzdrževanje. Občina Brezovica pa mora potrditi omenjeni predlog. 

 

Člani so zavzeli sklep: 

 

4. SKLEP: 

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlog porabe presežka 

prikazanega iz bilance za leto 2020, s strani zavoda Vrtci Brezovica. 

 

Izid glasovanja:      - za: 5 

  - proti: 0 

 

Seji se pridruži Tatjana Poplas. 

 

Ad/6, 7, 8 

 
Pod točkami 6, 7 in 8 so bili predstavljeni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje – UPB2, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani – UPB2, Odlok o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica – UPB3. 

Omenjeni odloki so bili pravno in nomotehnično urejeni ter usklajeni z ravnatelji obeh šol in 

vrtcev Brezovica.  

 

5. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje – UPB2. 

 

Izid glasovanja:  - za: 5 

 - proti: 0 

 

6. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani – UPB2. 

 

Izid glasovanja:  - za: 5 

 - proti: 0 

 

7. SKLEP:  

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica – UPB3. 

 

Izid glasovanja:  - za: 5 

 - proti: 0 
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Ad/9 

 

Pod naslednjo točko je Ana Miklič predstavila Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu 

pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica. Koncesijski akt 

določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire 

zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnih partnerstev. Omenila je, da 

gre za prenovo 4 stavb in sicer Vrtec Vnanje Gorice, Dom Krajanov Vnanje Gorice, POŠ 

Rakitna ter ZD Podpeč. Ker gre za prve tri objekte za celovito energetsko prenovo, za ZD 

Podpeč pa za delno energetsko prenovo se bosta sklenili tudi dve ločeni koncesijski pogodbi. 

 

Člani so zavzeli sklep: 

 

8. SKLEP: 

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Koncesijski akt o 

javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti 

Občine Brezovica. 

 

Izid glasovanja:      - za: 5 

  - proti: 0 

 

 

 

Ad/10 

 

Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je bila seja zaključena ob 16:30 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Ana Miklič

 

Polona Raušl
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