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14.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 20/11) in Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 105/10) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 6. redni seji dne 15.6.2011 sprejel

SKLEP
o potrditvi sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca
Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli za
šolsko leto 2011/12

LETO XVII

SKLEP
o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in
med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček za
šolsko leto 2011/12
1. člen
Za šolsko leto 2011/12 velja, da v poletnem času, času
pred in med prazniki, zavod lahko zagotavlja odprtje
centralne enote (vrtec Storžek), obe dislocirani enoti pa
sta v teh dneh zaprti. Zbirajo se prijave otrok, starši
prijavljenih otrok pa so obvezani do plačila tudi v primeru,
če prijavljenega otroka ne bodo pripeljali v vrtec (razen v
primeru bolezni, kar se dokazuje z zdravniškim
potrdilom).
2. člen
V času zaprtega vrtca se staršem zaračuna 20% njihove
cene.

1. člen
Za šolsko leto 2011/12 se potrdi predlagana
sistemizacija delovnih mest v enoti vrtca Storžek 17,57
delovnih mest in v enoti vrtca Čriček 2,99 delovnih mest,
torej skupaj 20,56 delovnih mest.

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

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja za šolsko leto 2011/12.

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.

Številka: 602-0007/08-s022/11
Preddvor, 15. junij 2011

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.

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

11.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 20/11) in Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.
l. RS, št. 105/10) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 6. redni seji dne 15.6.2011 sprejel

6. člen
Za neprekinjeno odjavo otrok v poletnih mesecih
(najmanj 1 mesec in največ 2) se staršem zaračuna 40%
njihove cene tudi v drugih vrtcih, v katere so vključeni
otroci s stalnim prebivališčem v občini Preddvor.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
prične veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 602-0007/08-s023/11
Preddvor, 15. junij 2011
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan
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12.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 20/11) in Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.
l. RS, št. 105/10) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 6. redni seji dne 15.6.2011 sprejel

SKLEP
o potrditvi sistemizacije delovnih mest za šolski
oddelek podružnice Kokra
1. člen
Za šolsko leto 2011/12 se potrdi predlagana
sistemizacija delovnih mest v šolskem oddelku
Podružnice Kokra. Delež znaša 0,57 delovnega mesta.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in
velja za šolsko leto 2011/12.

Številka: 602-0007/08-s024/11
Preddvor, 15. junij 2011

št. 6

1. avgust 2011

Oddelek
Dnevni program prvega starostnega
obdobja – vrtec Storžek
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
459,46
320,83
320,83
285,31
192,49
198,91
211,61

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. 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 01.09.2011 dalje.

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Številka: 602-0007/08-s021/11
Preddvor, 15. junij 2011
Občina Preddvor

13.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), Zakona o
vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/1996 s spremembami), Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št.
44/1996 s spremembami) je Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 6. redni seji dne 15.6.2011 sprejel

Miran Zadnikar
župan

SKLEP
o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v
Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli
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 2011:

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 - TRR 01295-0100006887 Odgovorni urednik: Miran Zadnikar - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje:
Občina Preddvor - Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se
upoštevajo 30 dni po izidu.

