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Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica (Uradni list
SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 13/90, 47/92, Naš časopis, št. 344/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na
2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto 2015 znaša
0,000265 EUR.
2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun nadomestila v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2015.
Št. 422-0002/2014-2
Borovnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

BREZOVICA
3879.

Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok,
ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine
Brezovica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju varstva otrok,
ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso
vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih
vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno
razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Brezovica
ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Brezovica (v nadaljnjem besedilu: organizirana
oblika varstva), iz sredstev Občine Brezovica, določa upravičence,
višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.

Uradni list Republike Slovenije
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
S subvencijo se staršem zagotovijo dopolnilna sredstva
za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni
vključen v organizirano obliko varstva, opredeljeno v 1. členu
tega Pravilnika.
Upravičenec do subvencije je eden izmed staršev oziroma
zakoniti zastopnik otroka:
– ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini
Brezovica,
– katerega otrok je dopolnil starost 11 mesecev pod pogojem, da starši več ne uveljavljajo pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
– katerega otrok zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca ni
sprejet v Javni zavod Vrtci Brezovica ter ni vključen v drugo organizirano obliko varstva, opredeljeno v 1. členu tega Pravilnika.
Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka tega
člena je do subvencije upravičen tudi:
– starš otroka, ki je prejel obvestilo o sprejemu otroka v
Javni zavod Vrtci Brezovica, pa so zaradi hudih zdravstvenih
težav, ki se dokazujejo z zdravniškim potrdilom, starši pisno
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec ali ga izpisali. Pogoj za pridobitev subvencije je, da so v tej isti starostni skupini lahko kljub
umiku vloge, zasedena vsa prosta mesta v skupini.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za upravičenca znaša 80 EUR neto
mesečno.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJENJE SUBVENCIJE
4. člen
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti
zastopnik (v nadaljnjem besedilu; vlagatelj) s pisno vlogo (Priloga 1), ki jo po pošti ali osebno posreduje na Občino Brezovica.
Obrazec vloge je upravičencem dostopen v vložišču ali na spletni strani Občine Brezovica: www.brezovica.si
Vloga vsebuje:
– Podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega
prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega
računa.
– Podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov
stalnega prebivališča.
– Vlagatelj mora vlogi priložiti negativno obvestilo s strani
komisije za sprejem otrok v vrtec, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v Javni zavod Vrtci Brezovica.
– Vlagatelj mora ob vložitvi vloge podati tudi izjavo, s katero
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da otrok, za
katerega zaproša za subvencijo, v času vlaganja vloge ni vključen in da za čas prejemanja subvencij ne bo vključen v programe
javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo
pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih
sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno razmerje v zvezi
z varstvom predšolskih otrok z Občino Brezovica, in ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z
Občino Brezovica.
5. člen
Kolikor starši želijo prejemati subvencijo za otroka, ki ima
hude zdravstvene težave, pa je bil na podlagi pozitivnega obvestila sprejet v Javni zavod Vrtci Brezovica, morajo s pisno izjavo
umakniti vlogo za sprejem v vrtec Javni zavod Vrtci Brezovica, v
roku 8 dni od prejema obvestila.
6. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, pristojni
občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu do-

