URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 8

Preddvor, 30. junij 2004

Cena 300 SIT (DDV vključen)

***
Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 40/00), 3. in 7. 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
92/02) 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
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor, za enote vrtca: Storžek v Preddvoru in
Čriček na Beli, se povišajo in znašajo od 01. julija
2004, za:

∗
∗

∗

1. starostno skupino (1-3 let) -vrtec Storžek
90.357,00 SIT
2. starostno skupino (3-7 let) -vrtec Storžek
65.424,00 SIT
skrajšani program-vrtec Čriček
47.624,00 SIT
vzgojni program
39.171,00 SIT

∗

vzgojni program in zajtrk

∗

vzgojni program in kosilo

LETO X

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja
pa se od 01. julija 2004 dalje.

14.

∗

PREDDVOR

40.443,00 SIT
48.310,00 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.
Polno plačilo staršev za otroke v dnevnem
programu priprave na šolo znaša 60 % cene
programa, v poldnevnem programu pa 40 % cene
programa.

Številka: s036/03-OS
Preddvor, 23. junij 2004
Župan Občine Preddvor
mag. Franc Ekar

15.
***
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 9. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 15. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), ter
Odloka o proračunu Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 5/031), je Občinski svet
Občine Preddvor na 11. redni seji dne 23. junija
2004, sprejel naslednji

SKLEP
o višini in obliki enkratne dotacij
novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini
Preddvor
1. člen
Vsem novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini
Preddvor pripada enkratna dotacija iz proračuna
Občine Preddvor v višini 20.000,00 Sit.
Dotacija se izplača iz proračunske postavke 4111 –
družinski prejemki in starševska nadomestila na
funkcionalnem področju 10 – socialna varnost.
2. člen
Do prispevka je upravičen vsak živorojeni otrok,
katerega starši občinskemu uradu predložijo kopije
izpiska iz rojstne matične knjige ter kopijo otrokove
hranilne knjižice, in sicer najkasneje v treh mesecih
po dnevu rojstva.
Otroci, katerih starši ne izpolnijo pogoja in roka iz
prvega odstavka tega člena, do enkratnega
prispevka niso upravičeni.
3. člen
Izplačilo prispevka se izvršuje na bančni račun,
odprt na ime otroka, vsake tri mesece, in sicer 15. v
mesecu po preteku trimesečja oziroma naslednji

2. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 8

delovni dan, če je 15. dan nedelja oziroma dela
prost dan.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja
pa se od 01. julija 2004 dalje.
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