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Datum: 7.6.2016 
 

 

Z A P I S N I K 

 
7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 6.6.2016, ob 
16.30 uri v prostorih Občine Brezovica. 
 
Prisotni člani odbora:  
 

1. Klemen Velkavrh 
2. Marta Bregar 
3. Marjana Plešnar Pirc 
4. Polona Raušl 
 

Odsotni člani odbora:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Urša Šebenik 
3. Martin Cvetko 

 
Ostali prisotni:  
 

1. mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje  
3. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica 
6. Sklep o dodatnem znižanju vrtca 
7. Razno 

 
Ad/1 
 
Predsednik Klemen Velkavrh je pozdravil prisotne. Ugotovil je prisotnost štirih članov. 
Odbor je bil  sklepčen. 
 
Ad/2  
 
Člani odbora so pregledali zapisnik 6. redne seje. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na 
glasovanje zapisnik seje. 
  
Člani so soglasno sprejeli: 

1. SKLEP:  
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Zapisnik 6. redne seje se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 4 
  - proti: 0 
 

 

Ad/3 
 
Pod naslednjo točko so člani odbora pregledali zapisnik 5. korespondenčne seje. Ker ni bilo 
pripomb, je predsednik dal na glasovanje zapisnik seje. 
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
2. SKLEP:  

Zapisnik 5. korespondenčne seje se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 4 
 - proti: 0 
 

Ad/4 
 
Pod naslednjo točko je predsednik prebral dnevni red ter ga dal na glasovanje.  
 
Člani so soglasno sprejeli: 
 
3. SKLEP:  

Dnevni red se potrdi. 
 
Izid glasovanja:  - za: 4 
 - proti: 0 
 
 

Ad/5 
 
Pod točko 4 Nataša Smrekar predstavi, da je bilo potrebno korigirati Sklep o določitvi cene 
posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. Tako na predlog Vrtcev 
Brezovica predlaga tudi občinska uprava Občine Brezovica, da se cene programov zaradi 
sprostitve omejitev, ki jih je prinesel ZUJF, vrnejo na vrednost, ki je bila pred 1.9.2012. V 
letošnjem letu so se namreč sprostila napredovanja v plačne razrede in nazive, povečal se je 
strošek za regres, Vrtcem Brezovica pa so se hkrati zmanjšali še prihodki. 
 
Člani so zavzeli sklep: 
 
4. SKLEP: 

 



OBČINA BREZOVICA 
 

 

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

                    fax: 01 / 360 17 71 
Odbor za vzgojo, izobraževanje, 

otroško varstvo, raziskovalno 

dejavnost, kulturo in šport 

 
www.brezovica.si                                 
info@brezovica.si 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapisnik seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo 3/3  

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o določitvi 

cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. 

 
Izid glasovanja:      - za: 4 
  - proti: 0 
 

Ad/6 
  
Pod naslednjo točko je Urban Acman predstavil sklep o dodatnem znižanju vrtca. Staršem 
otrok s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica, ki jim je občina po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene za program vrtca, se tako na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, ki jo oddajo na CSD, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred, 
če odplačujejo stanovanjski kredit, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem. 
Omenjeni sklep, ki je že bil v veljavi od 1.1.2015, pa se spremeni v delu, da ga lahko sedaj 
uveljavijo vsi vlagatelji, vključno s tistimi, ki presegajo 8. dohodkovni razred. 
 
Člani so po obrazložitvi sprejeli sklep: 
 
5. SKLEP: 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo sprejme predlagani Sklep o dodatnem 

znižanju vrtca. 
 
Izid glasovanja:      - za: 4 
  - proti: 0 
 
 

Ad/7 
 
Ker ni bilo dodatnih pripomb in predlogov je predsednik sejo zaključil ob 17:00 uri. 
 

Zapisal: 
Urban Acman

Predsednik odbora 
Klemen Velkavrh 

 
 


