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18.
***
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - odločba US,
76/08, 100/08 - odločba US in 79/09) in 16. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
8/09) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 36. seji
dne 30. 9. 2010 sprejel
ODLOK
o razveljavitvi odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov v občini Preddvor
1. člen
Razveljavi se Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v
občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
4/06).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Številka: 622-0001/2006-odl170/10
Preddvor, 30. september 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

19.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in Odredbe o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 in
59/99) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 36. seji
dne 30.9.2010 sprejel
SKLEP
o potrditvi predlaganih novih cen programov v
enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na
Zgornji Beli

LETO XVI

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 povišajo in
znašajo od 01. septembra 2009, za:
Oddelek
Dnevni program prvega starostnega
obdobja – vrtec Storžek
Dnevni program drugega starostnega
obdobja – vrtec Storžek
Dnevni program drugega starostnega
obdobja – vrtec Čriček
Dnevni program drugega starostnega
obdobja – vrtec Čriček
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
449,57
313,92
313,92
279,17
188,35
194,63
207,06

2. člen
Prispevki staršev se določijo v skladu z lestvico iz 3.
člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, UPB št. 129/06) 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.
3. člen
Starši, ki zamujajo pri prevzemu svojega otroka iz vrtca,
plačajo dodatne obratovalne ure v višini bruto nadure
pomočnice vzgojiteljice s prispevki. Vrednost zamudne
ure znaša 9,57 € in se določi za vsako začeto uro
obratovalnega časa.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja od 01.09.2010 dalje.

Številka: 602-0007/2008-s071/10
Preddvor, 30. september 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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20.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/09) in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in Odredbe o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 in
59/99) je Občinski svet Občine Preddvor na svoji 36. seji
dne 30.9.2010 sprejel
SKLEP
o zaposlitvi delavcev za določen čas v oddelkih vrtca
Storžek
1. člen
Za šolsko leto 2010/11 se potrdi zaposlitev delavcev za
določen čas v 3 (treh) oddelkih Vrtca Storžek, to je 6
(šest) delavcev.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja za šolsko leto 2010/11.

Številka: 602-0007/2008-s072/10
Preddvor, 30. september 2010
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
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