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ZAPISNIK 

2. korespondenčne (4. redne) seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je potekala od 

ponedeljka, 5. 7. 2021, od 14. ure, do srede, 7. 7. 2021, do 9. ure.  

 

Prisotni: Dragica Lokar, Darja Petan, Natalija Barkovič, Antončič Anja, Matija Kolarič,  

Helena Črpič, Tatjana Kosec, Meglič Sandra, Kržan Maja, Ines Jagrič Križman in Rok 

Godler. 

Odsotni: / 

 

Predsednik Sveta Vrtca Mavrica Brežice je člane SVMB povabil h korespondenčni seji v 

ponedeljek, 5. 7. 2021, ob 14. uri. 

 

V nagovoru je predsednik pojasnil, da na korespondenčni način sklicuje sejo, s katero je 

potrebno sprejeti še formalni sklep za dodatek za delo v nevarnih razmerah za en mesec za 

ravnateljico Silvijo Komočar, katerega višino je že ob oblikovanju zahtevka določila občina 

ustanoviteljica, po zakonu (ZIUZEOP) pa ga je potrebno sprejeti na seji sveta zavoda. Ob tem 

je bilo potrebno potrditi tudi predlog dnevnega reda, sprejeti zapisnik 3. seje SVMB, ter s 

strani članov podati predloge in vprašanja.  

 

Predsednik je predlagal naslednji dnevni red:  

 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

2. Obravnava in potrditev sklepa o dodatku za ravnateljico po 71. členu ZIUZEOP 

3. Predlogi, pobude in vprašanja. 

 

 

Predsednik je članom priložil še naslednje gradivo: 

K 1. točki:  

 Zapisnik 3. seje. 

 K 2. točki:  

 Pojasnilo k predlogu sklepa. 

 Zahtevek za izplačilo dodatka. 

 

Potrjeni so predlagani sklepi:  

Sklep št. 1: potrdi se predlog dnevnega reda (11 članov ZA, nihče PROTI, nihče 

VZDRŽAN). 



 

K 1. točki dnevnega reda: 

Sklep št. 2:  sprejme se Zapisnik 3 . seje SVMB (11 članov ZA, nihče PROTI, nihče 

VZDRŽAN). 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Sklep št. 3:  Potrditev sklepa o dodatku za ravnateljico po 71. členu ZIUZEOP (11 članov 

ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN).  

 

 

Člani niso podali nobenih predlogov, vprašanj in pobud. 

 

Seja je bila zaključena v sredo, 7. 7. 2021, ob 9. uri. 

Zapisal: Predsednik Sveta Vrtca Mavrica Brežice, Rok Godler 

 


