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Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti 

in javne službe negospodarstva      

 

Številka: 0321-0004/2022 
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ZADEVA: Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva k predlogom za 3.  redno sejo občinskega sveta 

 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva je 

na svoji 1. redni seji, dne 20.12.2022 obravnaval naslednje točke dnevnega reda: 

 

1. Predlog cen programov vrtca za leto 2023 

2. Predlog cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023 

3. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 

2023   

 

1. Predlog cen programov vrtca za leto 2023 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine je po podanih obrazložitvah sprejel naslednje stališče: 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep: 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31.12. 2023 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  588,25 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 424,12 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 529,43 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  381,71 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 482,57 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  434,31 EUR.  

- Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 51,88 €.  

- 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. 

 

2. Predlog cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine je sprejel naslednje stališče: 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep: 

1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,60 EUR/na uro oziroma 573,14 evrov na mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 1,18 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 19,28 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ekonomsko ceno storitve pomoč 

družini na domu v višini 21,06 evrov/uro . 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini 2,5 evrov/uro. 

3. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 2023 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine je sprejel naslednje stališče: 

 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

občine predlaga občinskemu svetu, da sprejme Sklep o prispevku za novorojence v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2023, v predlagani vsebini. 

                                                                              Predsednica odbora: 

                                                                                    Metka ERJAVEC, l. r.  


