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GRADIVO 

PRIPRAVILA: 
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POROČEVALEC: 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj 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)  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31.1 2. 2018 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  439,49 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

ceno 2. starostnega obdobja v višini  346,42 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 395,54 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  311,78 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini  383,95 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  345,56 EUR.  

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

v času poletnih počitnic 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.  

 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž   I  T  E  V : 

 

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi je dne 8. 12. 2017 občinski upravi Občine Radlje ob 

Dravi posredovala predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2018.  Predlog  je 

pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za izračun cen programov vrtca 

(Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05 in 120/05).  

Izračunane cene programov za leto 2018 se bistveno ne razlikujejo od trenutno 

veljavnih cen, zato predlagajo, da za leto 2018 ostanejo enake kot so v letu 2017.   

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva bo predloženo na seji. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- predlog OŠ Radlje ob Dravi, štev.  602-0007/2017-06 z dne 8. 12. 2017  

 














