URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 3

Preddvor, 27. junij 2006

6.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 20. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. seji
dne 22. junija 2006 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka o pogojih, postopku in merilih
za podelitev koncesije na področju upravljanja
gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje
občinskih cest«
1. člen
Razveljavi se Odlok o pogojih, postopku in merilih za
podelitev koncesije na področju opravljanja javne
gospodarske službe »urejanje in vzdrževanje občinskih
cest« (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 1/02), sprejet
na seji občinskega sveta Občine Preddvor dne
16.1.2002.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

PREDDVOR

Cena 320 SIT (DDV vključen)

LETO XII

1. člen
Razveljavi se Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke
dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 1/02), sprejet na seji občinskega sveta
Občine Preddvor dne 16.1.2002.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: odl134/06
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

8.
***
Na podlagi 35. in 38.člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 20. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) je občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. redni
seji, dne 22. junija 2006 sprejel naslednji

Številka: odl133/06
Preddvor, 22. junij 2006

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Preddvor

Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Preddvor se
imenujejo:
-

7.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 20. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. seji
dne 22. junija 2006 sprejel

-

ODLOK
o razveljavitvi odloka o koncesiji za izvajanje
pokopališke dejavnosti v Občini Preddvor

-

Za predsednico Janja ROBLEK, roj. 11.05.1965,
stan. Spodnja Bela 14, Preddvor,
Za podpredsednico Ana REHBERGER, roj.
21.08.1979, stan Nova vas 12, Preddvor,
Za člana Zlatko BOBNAR, roj. 20.08.1949, stan.
Francarija 8, Preddvor,
Za namestnico člana Lidija KOKL, roj. 19.07.1977,
stan. Belska cesta 53, Preddvor,
Za članico Meta LAVRINŠEK, roj. 06.07.1984, stan.
Breška pot 12, Preddvor,
Za namestnico članice Živa Martina LAVRIČ, roj.
07.11.1943, Breg ob Kokri 1, Preddvor,
Za člana Peter ZUPAN, roj. 02.09.1949, stan. Bašelj
29a, Preddvor,
Za namestnico člana Mateja SITAR, roj. 22.11.1984,
stan. Dvorski trg 6, Preddvor.
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2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat
dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
Številka: 041-0001/06-s064/06-os
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

10.
***
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni
list RS, št. 58/05 – UPB) in Odredbe o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 s spremembami) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. seji dne 22.
junija 2006 sprejel

SKLEP
o odobritvi novega oddelka v vrtcu Storžek in
zamrznitvi normativa za leto 2006/07

1. člen
Odobri se nov oddelek v vrtcu Storžek, sklep o dvigu
normativa v šolskem letu 2006/07 pa se zamrzne.
9.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in predloga Cvetka
Janežiča je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30.
redni seji dne 22. junija 2006 sprejel naslednji sklep

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču
parc. št. 1667/2 k.o. Bela
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št.
1667/2 k.o. Bela, cesta v izmeri 39 m², pripisano pri
zemljiškoknjižnem vložku Seznam 1 k.o. Bela.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Občine Preddvor
ter se pri Okrajnem sodišču v Kranju vknjiži lastninska
pravica na Občino Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599.
3. člen
Ta sklep začne valjati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja za šolsko leto 2006/07.
Številka: s065/06-os
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

11.
***
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni
list RS, št. 58/05 – UPB) in Odredbe o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 s spremembami) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. seji dne 22.
junija 2006 sprejel

SKLEP
o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in
med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček

Številka: s063/06-OS
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

1. člen
Za šolsko leto 2006/07 velja, da vrtec ne obratuje v
poletnem času, času pred in med prazniki, če je najnižje
število otrok manjše od 10 otrok v vrtcu Storžek v
Preddvoru in manjše od 7 otrok v vrtcu Čriček na Zgornji
Beli.
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2. člen
V času zaprtega vrtca se staršem zaračuna 20% njihove
cene.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja za šolsko leto 2006/07.

3. člen
Za neprekinjeno odjavo otrok v poletnih mesecih
(najmanj 1 mesec, največ 2) se staršem zaračuna 40%
njihove cene.

Številka: s067/06-os
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor

4. člen
V primeru, da se vrtec Čriček zapre, vrtec Storžek pa je
odprt, se staršem zaračuna navadna odsotnost, ker
imajo starši možnost otroka dati v varstvo v vrtec
Storžek.
5. člen
Boleznina v vrtcu Storžek in vrtcu Čriček se staršem
prizna po 15 varstvenih dneh neprekinjeno in z
zdravniškim spričevalom. V tem primeru plačajo starši
50% njihove cene.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
prične veljati naslednji dan po objavi.
Številka: s066/06-os
Preddvor, 22. junij 2006

mag. Franc Ekar
župan

13.
***
Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 s spremembami), 3. in 7. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je
Občinski svet Občine Preddvor na 11. redni seji dne 23.
junija 2004, sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna
šola Matije Valjavca Preddvor

Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

12.
***
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni
list RS, št. 58/05 – UPB) in Odredbe o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 s spremembami) je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 30. seji dne 22.
junija 2006 sprejel

SKLEP
o potrditvi predlagane sistemizacije delovnih mest v
enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na
Zgornji Beli za šolsko leto 2006/07
1. člen
Za šolsko leto 2006/07 se potrdi predlagana
sistemizacija delovnih mest v enoti vrtca Storžek 15,34
delovnih mest in v enoti vrtca Čriček 2,66 delovnih mest,
torej skupaj 18,00 delovnih mest.

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, za enote vrtca:
Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli, se
povišajo in znašajo od 01. septembra 2006, za:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

1. starostno skupino (1-3 let) -vrtec Storžek
100.093,00 SIT
2. starostno skupino (3-6 let) -vrtec Storžek
69.892,00 SIT
skrajšani program-vrtec Čriček
53.061,00 SIT
vzgojni program
41.935,00 SIT
vzgojni program in zajtrk
43.333,00 SIT
vzgojni program in kosilo
51.720,00 SIT.

2. člen
Prispevki staršev se določijo v skladu z lestvico iz 3.
člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 102/00,
111/00) in dohodkovnimi razredi, ki jih določi Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport.
Starši plačajo največ 80 % cene programa, v katerega je
vključen otrok, kar predstavlja polno plačilo.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor,
uporablja pa se od 01. septembra 2006 dalje.
Številka: s068/06-os
Preddvor, 22. junij 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - Odgovorni urednik: mag Franc
Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - Naročnina za leto 2006 je 2.870 SIT (DDV v
višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-0100006887 - reklamacije se
upoštevajo en mesec dni po izidu.
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