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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2022 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK 

 

GRADIVO PRIPRAVILA: 

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi  

POROČEVALEC: 

 

PREDLOG OBRAVNAVAL: 

 

PRAVNA PODLAGA:  

predstavnik Osnovne šole Radlje ob Dravi 

 

 

 

31. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, štev. 100/05, 25/08, 

98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12), 17., 20. in 22. člen Pravilnika 

o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05, 120/05 

in 93/2015) in 16. člena Statuta  Občine Radlje ob Dravi (MUV,  

28/16, 35/2017 in 11/19)  

 

OCENA STANJA:                V skladu z veljavno zakonodajo občinski svet vsako leto 

potrdi ceno Vrtca, ki velja od 1.1. do 31.12.  

 

RAZLOGI ZA SPREJEM:      Osnovna šola Radlje ob Dravi je dne 1.12.2021 občinski 

upravi Občine Radlje ob Dravi posredovala predlog 

izračuna cen programov vrtca za leto 2022.  Izračun cen  

je pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za 

izračun cen programov vrtca (Uradni list RS, štev. 97/03, 

77/05, 120/05, 93/15 in 59/19).  

Izračunane cene programov za leto 2022 so višje od 

trenutno veljavnih cen. Prvenstveni razlog je povišanje 

stroškov dela (redna napredovanja v plačne razrede, 

jubilejne nagrade ipd.) ter višji materialni stroški. 

 

 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Pripravljavec gradiva predlaga sprejem novih cen kot 

sledi: 

 



 
Primerjava sedaj veljavnih cen in predloga je prikazana v gradivu prejetem s strani OŠ 

Radlje ob Dravi.  

 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: 

Primerjava z drugimi občinami: 

Občina Trenutno veljavna cena  
Radlje ob Dravi  Dnevni I. starostno obd. 531,36 € 

Dnevni II. starostno obd. 378,35 € 

Mežica  Dnevni I. starostno obd.  503,28 € 

Dnevni II. starostno obd.  395,33  € 

Muta Dnevni I. starostno obd. 412,56 € 

Dnevni II. starostno obd. 356,83 € 

Ravne na Koroškem Dnevni I. starostno obd. 475,00 € 

Dnevni II. starostno obd. 345,00 € 

Vuzenica Dnevni I. starostno obd. 416,38 € 

Dnevni II. starostno obd.  338,65 € 

Prevalje Dnevni I. starostno obd. 496,60 € 

Dnevni II. starostno obd. 398,37 € 

Slovenj Gradec in Mislinja Dnevni I. starostno obd. 488,14 € 

Dnevni II. starostno obd. 362,15 € 

Črna na Koroškem Dnevni I. starostno obd. 518,43 € 

Dnevni II. starostno obd. 432,92 € 

Dravograd Dnevni I. starostno obd. 455,18 € 

Dnevni II. starostno obd. 318,37 € 

Podvelka  Dnevni I. starostno obd. 526,63 € 

Dnevni II. starostno obd. 419,06 € 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Občina je dolžna v skladu z zakonodajo pokrivati razliko 

med ekonomsko ceno Vrtca in plačili staršev.  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022 ceno 

1. starostnega obdobja v višini  539,45 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno 

2. starostnega obdobja v višini 386,53 EUR. 



- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno 

pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 485,51 EUR,  ceno 

poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  347,88 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno 

kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 446,97 EUR in ceno 

poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  402,27 EUR.  

- Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 43,23 €.  

-  Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti  

rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim 

določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 

otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.  

- Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v 

drugih občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta Občina 

Radlje in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V primeru, 

da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena poravna na način, 

da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost, v tem primeru se cena ob 

počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške prehrane.   

- Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši 

opravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, 

vendar najdalj za dva meseca. 

- Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena programa 

zniža za stroške neporabljenih živil.  

 

 

 

Pripravila: 

Mag. Katja Burja Kotnik 

Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj  

 

Pregledala: 

Direktorica OU 

Marjana Švajger 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- predlog OŠ Radlje ob Dravi, z dne 1.12.2021  

- Predlog sklepa; 
 

  



 

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17, 11/19) 

je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji … redni seji, dne ……. sprejel naslednji  

 

 

S K L E P  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022 ceno 1. 

starostnega obdobja v višini  539,45 EUR. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno 2. 

starostnega obdobja v višini 386,53 EUR. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno pol 

dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 485,51 EUR,  ceno poldnevnega 

programa 2. starostnega obdobja v višini  347,88 EUR. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ceno 

kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 446,97 EUR in ceno 

poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  402,27 EUR.  

Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 43,23 €.  

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti  rezervirati 

mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska 

plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v 

Občini Radlje ob Dravi.  

Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v drugih 

občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta Občina Radlje in 

domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V primeru, da do soglasja z 

domicilno občino ne pride, se polna cena poravna na način, da jo pokrijejo starši in 

domicilna lokalna skupnost, v tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le 

za stroške prehrane.   

Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši opravičeni 

plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za 

dva meseca. 

Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za 

stroške neporabljenih živil.  

 

 Številka: 602-0002/2021    

 Datum: …………… 

 

         

           Mag. Alan BUKOVNIK 

            ŽUPAN 












