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PREDDVOR

Preddvor, 22. oktober 2012

LETO XVIII

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja od 01.10.2012 dalje.

20.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), 28., 30., 31.
in 32. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005UPB2 s spremembami) ter 24. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št.
62/2010 s spremembami) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 17. redni seji dne 18.10.2012 sprejel

SKLEP
o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v
Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli

Številka: 602-0001/12-s040/11
Preddvor, 18. oktober 2012
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

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 Zg. Beli, se znižajo in
znašajo od 01. oktobra 2012:
Oddelek
Dnevni program prvega starostnega
obdobja – vrtec Storžek

Dnevni program kombiniranega
oddelka (I. in II. starostno obdobje)
Dnevni program drugega starostnega
obdobja – vrtec Storžek
Dnevni program drugega starostnega
obdobja – vrtec Čriček
Skrajšan program drugega starostnega
obdobja
vzgojni program (60% cene druge
starostne skupine)
vzgojni program z zajtrkom (62% cene
druge starostne skupine + zajtrk)
vzgojni program s kosilom (66% cene
druge starostne skupine + kosilo)

Nove cene
429,05
331,46
301,28
301,28
285,31
180,77
186,79
222,94

2. člen
Višino plačila staršev določi pristojni Center za socialno
delo v skladu s 24. členom Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev.
Občina zagotavlja sredstva tudi za otroke tujcev, katerih
starši imajo na območju Občine Preddvor stalno ali
začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, sicer se
plača polna cena programa v katerega je otrok vključen.
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